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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 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 klasyfi kacji wiedeńskiej,

– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe oraz wykaz towarów i/lub usług.

Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych 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 sprzeciwachOgłoszenia 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 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 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 wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 152na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a6a i art. 152 i art. 1521717 - ustawy Prawo własności przemysłowej). - 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.Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 31 lipca 2017 r. Nr ZT31

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM 
ZNAKACH TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfi kujące (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 klasyfi kacją 

przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego

(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfi kacji 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) 458254 (220) 2016 06 23

(731) RABIEGA KONRAD GRUPA RABIEGA, Kamieniec

(540) 

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01

(510), (511) 18 torby, torebki, torby dla mamy, torby do wóz-

ka, torba z przewijakiem, torby do przechowywania artyku-

łów dla dzieci i niemowląt, saszetki, organizery do torebek 

wykonane z materiałów poliestrowych, torebki dla dzieci, 

portfele i portmonetki, torby podręczne, kosmetyczki, kufry, 

kuferki, plecaki, torby szkolne, torby śniadaniowe z materia-

łów poliestrowych do przechowywania żywności, teczki, 

tornistry, torby na zakupy, torby na kółkach jako walizki, torby 

podróżne, futerały. 

(210) 459261 (220) 2016 07 19

(731) DYKOWSKI NORBERT, Barnim

(540) C C BAUKONSTRUKTOR

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.11.02, 26.11.25, 27.05.01, 27.05.05, 

29.01.01, 29.01.08

(510), (511) 37 usługi budowlane, budownictwo mieszkalne 

i przemysłowe, wznoszenie obiektów budowlanych, usługi 

betoniarskie, murarskie, ciesielskie i dekarskie.

(210) 459434 (220) 2016 07 22

(731) HURTOWNIA MOTORYZACYJNA MOTO-CAR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn

(540) C LASSIC S-line PIÓRO WYCIERACZKI STANDARD 

C LASSIC

(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.06, 29.01.08

(510), (511) 12 wycieraczki samochodowe.

(210) 460160 (220) 2016 08 10

(731) FLOP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) reku

(510), (511) 11 agregaty klimatyzacyjne, fi ltry do klimatyza-

cji, instalacje do fi ltrowania powietrza, instalacje i urządzenia 

wentylacyjne (klimatyzacyjne), instalacje klimatyzacyjne, 

osuszacze powietrza, podgrzewacze powietrza, urządzenia 

do chłodzenia powietrza, urządzenia do dezodoryzacji po-

wietrza, urządzenia do ogrzewania, urządzenia i maszyny 

do oczyszczania powietrza, urządzenia jonizujące do oczysz-

czania powietrza lub wody, urządzenia klimatyzacyjne, 

wentylatory (części instalacji klimatyzacyjnych), wentylatory 

elektryczne do użytku osobistego, wyciągi wentylacyjne, 

wymienniki ciepła, nie będące częściami maszyn, 42 opraco-

wywanie projektów technicznych, projektowanie budowla-

ne, usługi inżynieryjne.

(210) 460946 (220) 2016 08 31

(731) CIEMIENIEWSKA JOANNA COMBINE.PL, Żabieniec;

GŁOWACKI ŁUKASZ COMBINE.PL, Warszawa

(540) COMBINE.PL

(510), (511) 35 usługi w zakresie analiz i badań rynkowych, 

audyt, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów 

publicznych, badania marketingowe, badania opinii publicz-

nej, badania zakresie działalności gospodarczej i zarządzania, 

doradztwo specjalistyczne w zakresie działalności gospo-

darczej i zarządzania, doradztwo w zakresie organizowania, 

prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, do-

radztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, informa-

cja o działalności gospodarczej, usługi w zakresie zbierania 

opinii i sondaży, pomoc przedsiębiorstwom w działalności 

gospodarczej, przemysłowej i handlowej, pomoc przy za-

rządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo-

wymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 

wywiad gospodarczy, zestawienia statystyczne.

(551) wspólne prawo ochronne

(210) 462066 (220) 2016 09 28

(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń

(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 PIERNICZKI NADZIEWANE 

o smaku Różanym aleee delikatne ciesz się nimi 

w kółko
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(531) 02.01.04, 02.01.22, 05.05.01, 05.05.19, 05.07.21, 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) 464023 (220) 2016 11 17

(731) SZYMCZAK MAGDA INNOWAVE, Chyby

(540) innbio

(531) 05.01.01, 05.01.05, 27.05.01, 29.01.03

(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-

mysłu, prac badawczych, fotografi i jak również rolnictwa, 

ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie su-

rowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, nawozy 

do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty 

do hartowania i lutowania metali, substancje chemiczne 

do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje 

(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 3 środki wybielające 

i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, 

polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfume-

ryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji wło-

sów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutycz-

ne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, 

dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub 

weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy die-

ty dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, ma-

teriały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki 

odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, her-

bicydy, 31 ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz 

ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże 

owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma 

dla zwierząt, słód, 35 reklama, zarządzanie w działalności go-

spodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, pra-

ce biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 

sportowa i kulturalna, 42 badania oraz usługi, - naukowe 

i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe 

i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz 

oprogramowania komputerowego.

(210) 464463 (220) 2016 11 28

(731) TRANSITION TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA, 

WARSZAWA

(540) TRANSITION TECHNOLOGIES

(531) 27.05.01

(510), (511) 9 programy komputerowe, wszystkie programy 

komputerowe i oprogramowanie niezależnie od mediów 

rejestrujących lub środków rozpowszechniania, tzn. opro-

gramowania zapisanego na magnetycznych nośnikach lub 

ładowalnego z odległych sieci komputerowych, urządzenia 

i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia 

danych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz od-

twarzania dźwięku lub obrazów, nagrane dyski, płyty kom-

paktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, kompute-

ry, komputery przenośne, oprogramowanie do urządzeń 

mobilnych, sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe, 

urządzenia, instalacje, aparaty i akcesoria służące do te-

lekomunikacji, oprogramowanie dotyczące komunikacji 

multimedialnej, magnetyczne, optyczne i cyfrowe nośniki 

danych, oprogramowanie komputerowe dla sieci i usług, 

programy komputerowe stosowane w Internecie, serwery, 

oprogramowanie w zakresie automatyki i systemów ste-

rowania, aplikacje komputerowe i do urządzeń mobilnych, 

komputerowe programy sterujące, światłowody, urządze-

nia do regulowania kotłów, urządzenia systemu GPS, sprzęt 

do przetwarzania danych, 41 organizowanie i prowadzenie 

kursów edukacyjnych i szkoleń, organizowanie praktyk za-

wodowych, usługi wydawnicze i edytorskie, organizowanie 

konferencji i szkoleń, usługi w zakresie pozaszkolnych form 

edukacji, publikacje multimedialne, organizowanie i prowa-

dzenie szkoleń, seminariów, konferencji, sympozjów, warsz-

tatów oraz pozostałych form edukacji w dziedzinie IT oraz 

dziedzin pokrewnych, usługi edukacyjne i szkoleniowe zwią-

zane z oprogramowaniem, sprzętem komputerowym, apli-

kacjami i sieciami, tłumaczenia, 42 usługi w zakresie projek-

towania i tworzenia oprogramowania komputerowego i dla 

urządzeń mobilnych, doradztwo techniczne w dziedzinie 

oprogramowania komputerowego i komputerowych baz 

danych, dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja 

oprogramowania komputerowego i komputerowych baz 

danych, dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja 

komputerowych baz danych, usługi doradcze w dziedzinie 

technologii komputerowej, usługi wparcia technicznego po-

legające na serwisie i naprawie oprogramowania kompute-

rowego i komputerowych baz danych, doradztwo w zakresie 

oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywa-

nie stron internetowych dla osób trzecich, prace badawczo 

- rozwojowe, usługi projektowe, projektowanie w zakresie 

wzornictwa przemysłowego, grafi ki i informacji wizualnej, 

projektowanie grafi czne związane z działalnością poligra-

fi czną i wydawniczą, usługi w zakresie tworzenia oprogra-

mowania komputerowego do komunikacji między różnymi 

urządzeniami sieciowymi, usługi w zakresie tworzenia opro-

gramowania komputerowego i systemów komputerowych 

umożliwiających realizację przetwarzania i przesyłania da-

nych, analizy systemów komputerowych, programowanie 

komputerów i urządzeń mobilnych, konserwacja oprogra-

mowania komputerowego, projektowanie systemów kom-

puterowych, projektowanie i tworzenie oprogramowania 

wspierającego i/lub optymalizujące procesy biznesowe, 

konwersja danych lub dokumentów na formę elektronicz-

ną, usługi w zakresie opracowywania, integracji, wdrażania 

w zakresie komputerowego software, hardware i fi rmwa-

re, systemów opracowania danych i sieci komputerowych, 

usługi dotyczące oprogramowania, sprzętu komputerowe-

go i sieci komputerowych, zarządzanie projektami IT, usługi 

wsparcia architektonicznego IT, usługi consultingowe i out-

sourcingowe w zakresie informatyki, outsourcing programi-

stów, informatyków oraz specjalistów IT, outsourcing usług 

oraz rozwiązań IT, pomoc techniczna w zakresie systemów 

i sprzętów komputerowych, oprogramowania komputero-

wego, projektowanie komputerowych sieci, projektowanie 

komputerowych baz danych, usługi w zakresie technologii 

informatycznych i komputerowych, doradztwo, konsultacje 

i ekspertyzy w zakresie informatyki oraz systemów kompu-

terowych, aktualizowanie oprogramowania komputerowe-

go, badania w dziedzinie automatyki i sterowania, chmury 

obliczeniowe, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kom-

puterowego, doradztwo dotyczące oszczędności energii, 

doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu 

komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron 

internetowych, dostarczanie informacji o technologii kom-

puterowej i programowaniu za pośrednictwem strony inter-

netowej, monitoring systemów komputerowych przy użyciu 

dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, 
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opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie 

jako usługa [SaaS], prace badawczo-rozwojowe nad nowy-

mi produktami dla osób trzecich, przechowywanie danych 

elektronicznych, usługi doradcze w dziedzinie technologii 

komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii te-

lekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie techno-

logii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dzie-

dzinie informatyki, wynajmowanie serwerów WWW.

(210) 464687 (220) 2016 12 02

(731) HDS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozy Śląskie

(540) daiho original parts

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 15.07.01

(510), (511) 7 alternatory, cylindry do maszyn, cylindry do sil-

ników, fi ltry (części maszyn lub silników), fi ltry do oczyszcza-

nia chłodzącego powietrza, do silników, głowice cylindrów 

do silników, korbodowody do maszyn, motorów i silników, 

łożyska, łożyska (części maszyn), pierścienie smarujące, pier-

ścienie tłokowe, pompy (części maszyn lub silników), pompy 

(maszyny), pompy na sprężone powietrze, pompy paliwo-

we samonastawne, pompy próżniowe (maszyny), pompy 

smarownicze, prądnice prądu stałego, reduktory ciśnienia 

(części maszyn), regulatory, regulatory ciśnienia (części ma-

szyn), regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników 

i silników elektrycznych, rozruszniki silników, skrzynie kor-

bowe do maszyn i silników, sprężyny (silniki maszyn), sprzę-

gła wałów, sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, 

sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, świece za-

płonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, 

świece żarowe do silników Diesla, tłoki, tłoki do cylindrów, 

tłoki do silników, turbosprężarki, wały korbowe, wtryskiwa-

cze paliwa do silników, zawory (części maszyn lub silników), 

zawory (części maszyn), zawory ciśnieniowe (części maszyn), 

12 mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, silniki 

do pojazdów lądowych, turbiny do pojazdów lądowych.

(210) 465361 (220) 2016 12 19

(731) HERMITAGE COFFEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) Grand Coff ee we roll your coff ee best quality

(531) 09.01.10, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.13, 26.11.01, 

26.13.25, 24.01.05

(510), (511) 30 napoje kawowe z mlekiem, 43 restauracje sa-

moobsługowe, kafeterie [bufety].

(210) 465676 (220) 2016 12 27

(731) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań

(540) A.D. 1629 DĘBOWE DOJRZAŁE MOCNE WARZONE 

WEDŁUG RECEPTURY BROWARÓW KSIĄŻĘCYCH 

POWSTAŁYCH W ROKU 1629. PRAWDZIWI 

KONESERZY DOCENIĄ JEGO DOJRZAŁY CHARAKTER.

(531) 05.01.01, 25.01.15, 26.11.03, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.10, 

27.05.17, 27.05.24, 05.07.02, 19.01.05, 27.05.01

(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie 

piwa lub z dodatkiem piwa.

(210) 466181 (220) 2017 01 12

(731) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów

(540) GRUNT TO WIEDZA

(531) 16.03.17, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.19, 27.05.01, 26.11.03, 

26.11.08, 29.01.13

(510), (511) 35 prowadzenie działalności promocyjnej, mar-

ketingowej, prowadzenie komunikacji marketingowej oferty 

produktowej - nawozów, w tym również przy wykorzystaniu 

internetowych środków komunikacji - dedykowane portale 

internetowe, portale wiedzy o ofercie produktowej nawo-

zów i ich wykozystaniu w nawozeniu, publikowanie tekstów 

reklamowych, promocyjnych, handlowych, rozpowszech-

nianie, rozdawanie materiałów reklamowych, promocyjnych 

takich jak: katalogi, broszury, ulotki, kalendarze, długopisy, 

pióra, odzież, nakrycia głowy, koszulki, daszki, kubki, maskot-

ki reklamowe, gry tematyczne reklamowe, promocja wiedzy 

o nowoczesnym rolnictwie i nawożeniu , 41 organizacja kon-

ferencji, sympozjów, 42 usługi naukowe i techniczne, usłu-

gi analizy gleby, prowadzenie i nadzorowanie programów 

badawczych skierowanych dla rolnictwa-analizy zasobności 

gleby, usługi opracowywania map zasobności gleby na po-

trzeby rolnictwa.
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(210) 466222 (220) 2017 01 13

(731) DYNAMIC TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) jeeb

(531) 27.05.01

(510), (511) 1  preparaty zapobiegające powstawaniu plam, 

preparaty zapobiegające powstawaniu pleśni, preparaty 

zapobiegające powstawaniu rdzy, środki do usuwania ka-

mienia, kleje dla celów przemysłowych, spoiwa do napra-

wy powierzchni, masy szpachlowe, 3 środki do czyszcze-

nia, środki do mycia, środki do wybielania, środki do prania, 

preparaty do usuwania plam, preparaty do odtłuszczania, 

preparaty do neutralizacji powierzchni, środki do renowacji, 

konserwacji, pielęgnacji powierzchni, środki do nabłyszcza-

nia, pastowania powierzchni, środki antystatyczne, środki 

i preparaty do dezynfekcji, środki i preparaty bakteriobójcze, 

środki i preparaty grzybobójcze, dezodoranty pomieszczeń 

i pojazdów, środki do odświeżania powietrza, ściereczki, 

żele, płyny i proszki do czyszczenia, toaletowe środki sani-

tarne, kosmetyki samochodowe, środki do pielęgnacji ciała 

i włosów, środki do mycia ciała, żele do mycia ciała, środki 

do kąpieli, środki do mycia włosów, mydła, środki do czysz-

czenia zębów, pasty, proszki i płyny do zębów, szampony, 

preparaty do golenia, dezodoranty osobiste, 35 sprzedaż 

hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem sieci Internet 

środków do czyszczenia i konsenwacji, środków do mycia, 

środków do dezynfekcji, bakteriobójczych i grzybobójczych, 

sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem sieci 

Internet kosmetyków samochodowych, sprzedaż hurtowa, 

detaliczna oraz za pośrednictwem sieci Internet środków 

do mycia ciała, włosów, zębów.

(210) 466463 (220) 2017 01 20

(731) GOOD ROBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) GoodRobot

(531) 29.01.13, 27.05.01, 21.01.25, 02.01.30

(510), (511) 35 usługi reklamowe.

(210) 466638 (220) 2014 06 18

(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna

(540) Neutracid

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, w tym zwłaszcza, 

leki dla ludzi, preparaty dietetyczne do użytku medyczne-

go, odżywki wzmacniające stosowane profi laktycznie i dla 

rekonwalescentów, klapki na oczy do celów medycznych, 

suplementy diety wspierające leczenie, preparaty wzboga-

cające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, 

dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 

produkty do diet żywieniowych do stosowania leczniczego, 

29 koncentraty i odżywki wysoko białkowe nie do celów 

medycznych, wzbogacone witaminami, solami mineralnymi 

i aminokwasami, w tym zwłaszcza batony proteinowe, pro-

dukty mleczne takie jak: mleko jogurty, kefi ry, sery, serwatki, 

napoje mleczne lub z przewagą mleka, 30 koncentraty wę-

glowodanowe, odżywki węglowodanowe i wysokoenerge-

tyczne nie do celów medycznych wzbogacone witaminami 

i solami mineralnymi, w tym zwłaszcza wysokoenergetycz-

ne batony zbożowe, 32 napoje bezalkoholowe wzbogacone 

witaminami i solami mineralnymi, napoje węglowodanowe, 

napoje izotoniczne.

(210) 466641 (220) 2015 12 14

(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchatel, CH

(540) DELICADOS

(510), (511) 34 tytoń, surowy oraz tytoń w stanie przetwo-

rzonym, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, ty-

toń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fajek, 

tytoń do żucia, tabaka, papierosy kretek, snus, substytuty 

tytoniu (nie do celów medycznych), papierosy elektronicz-

ne, grzane wyroby tytoniowe, przyrządy elektroniczne oraz 

ich części do podgrzewania i żarzenia papierosów oraz ty-

toniu dla uwalniania aerozoli zawierających nikotynę w celu 

ich inhalacji, płynne roztwory nikotynowe do stosowania 

w papierosach elektronicznych, przybory dla palaczy, bibułka 

do papierosów, ustniki do papierosów, fi ltry do papierosów, 

pojemniki na tytoń nie z metali szlachetnych, papierośnice 

nie z metali szlachetnych, popielniczki nie z metali szlachet-

nych, fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, 

zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki.

(210) 467033 (220) 2017 02 02

(731) AEROFUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) DRHOUSE NIERUCHOMOŚCI

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 36 agencja wynajmu zakwaterowania [miesz-

kania], agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynaj-

mie gruntu, agencje nieruchomości, doradztwo dotyczące 

inwestowania w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie 

zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nierucho-

mości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, 

dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], inwestowa-

nie w nieruchomości, nabywanie gruntów przeznaczonych 

do dzierżawy, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trze-

cich, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomo-

ści, organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], orga-

nizowanie wynajmu nieruchomości, planowanie inwestycji 

w nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-

mi, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi 

agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu bu-

dynków, usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie 

wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, wynajem 

lokali na cele biurowe, wynajem nieruchomości.
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(210) 467160 (220) 2017 02 06

(731) KOTLICKI DOMINIK ŁUKASZ, Płock

(540) SCANDAL Marka ulicy

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.24, 26.04.02

(510), (511) 25 odzież.

(210) 467693 (220) 2017 02 16

(731) FIRMA HANDLOWA ILSCY SPÓŁKA JAWNA, Wschowa

(540) PURE SHOES

(531) 27.05.01

(510), (511) 25 buty i pozostałe obuwie, 35 reklama, rekla-

ma w sieci internetowej, świadczenie usług reklamowych 

poprzez działalność wystawienniczą i promocyjną, opraco-

wywanie scenariuszy i prowadzenie kampanii promocyjno-

reklamowych, produkcja fi lmów, wideo-kaset i przeźroczy 

reklamowych, usługi marketingowe i consultingowe w za-

kresie działalności gospodarczej, organizacja targów i wy-

staw w celach handlowych i reklamowych, prowadzenie 

sprzedaży internetowej obuwia, prowadzenie sieci sklepów 

fi rmowych z obuwiem.

(210) 467743 (220) 2017 02 17

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) hotelservice Łazienki VC 540

(531) 12.03.02, 12.03.03, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, my-

dła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki 

I preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 

3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szo-

rowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpor-

nych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do my-

cia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, 

środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, 

antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, 

preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty kon-

serwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów 

domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania 

połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usu-

wania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, 

preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w proce-

sach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, prepara-

ty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, 

preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub 

zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanaliza-

cyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, 

zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, prepa-

raty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, 

preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwa-

nia pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze 

do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, kroch-

mal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty 

czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapa-

chowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione 

towary z lub bez składników dezynfekujących, 5 środki od-

każające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla celów 

higienicznych bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne, 

antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające pa-

sożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, her-

bicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki 

odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty 

do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania 

powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania i oczysz-

czania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów 

i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.

(210) 467745 (220) 2017 02 17

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) VOIGER PROFESSIONAL

(531) 26.02.05, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, my-

dła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki 

I preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 

3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szo-

rowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpor-

nych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do my-

cia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, 

środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, 

antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, 

preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty kon-

serwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów 

domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania 

połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usu-

wania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, 

preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w proce-

sach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, prepara-

ty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, 

preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub 

zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanaliza-

cyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, 

zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, prepa-

raty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, 

preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwa-

nia pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze 

do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, kroch-
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mal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty 

czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapa-

chowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione 

towary z lub bez składników dezynfekujących, 5 środki od-

każające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla celów 

higienicznych bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne, 

antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające pa-

sożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, her-

bicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki 

odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty 

do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania 

powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania i oczysz-

czania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów 

i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.

(210) 467748 (220) 2017 02 17

(731) ZUGIL SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń

(540) Z ZUGIL

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 6 Metalowe skrzynki na narzędzia i broń, meta-

lowe kabiny do malowania natryskowego, tunele metalo-

we, zbiorniki metalowe, konstrukcje stalowe, 7 urządzenia 

do malowania, takie jak linie malarskie, kabiny malarskie, 

tunele, mieszalniki farb, mieszarki mechaniczne suszarki 

do powłok malarskich i ich elementy oraz projektowanie, 

kompletacja dostaw, montaż, serwis i generalne dostawy 

tych urządzeń, galwanizacyjne urządzenia, galwanizacyjne 

maszyny takie jak automaty galwanizacyjne, wanny galwani-

zacyjne, kielichy galwaniczne, fi ltry, zbiorniki i ich elementy, 

projektowanie, kompletacja dostaw, montaż, serwis i gene-

ralne dostawy tych urządzeń, 9 instalacje elektryczne, elek-

tryczne urządzenia kontrolno-sterujące, szafy rozdzielcze, 

szafy sterownicze elektryczne, 11 szafy suszące, instalacje 

do uzdatniania wody, instalacje do dystrybucji wody, insta-

lacje do zaopatrywania w wodę, instalacje do oczyszczania 

ścieków, instalacje do oczyszczania biologicznego, instala-

cje do ogrzewania wodnego, instalacje grzewcze, instalacje 

i urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, instalacje do fi l-

trowania powietrza, instalacje oświetleniowe i ich elementy, 

projektowanie, kompletacja dostaw, montaż, serwis i gene-

ralne dostawy tych urządzeń, 37 usługi malowania i lakiero-

wania, usługi mycia i malowania pojazdów mechanicznych, 

39 transport i przechowywanie odpadów, składowanie to-

warów, składowanie odpadów pogalwanicznych, składowa-

nie materiałów hutniczych, składowanie kompletowanych 

urządzeń dostarczanych w ramach generalnej dostawy, 

spedycja, dostawa towarów, 40 usługi nanoszenia powłok 

galwanicznych, galwanizowanie, usługi obróbki skrawaniem 

metali, 42 opracowywanie projektów technicznych, projek-

towanie techniczne, usługi inżynieryjne.

(210) 467790 (220) 2017 02 17

(731) KULCZYŃSKI KRZYSZTOF GERARD SOLNA BOATS, 

Kołobrzeg

(540) FLOHOME HOUSEBOATS

(531) 26.03.01, 26.03.24, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.24

(510), (511) 12 jednostki pływające, jednostki pływające róż-

nych rozmiarów, bez napędów lub z napędem spalinowym, 

hybrydowym bądź elektrycznym.

(210) 467836 (220) 2017 02 17

(731) KASZYŃSKI MACIEJ, Warszawa

(540) San Escobar

(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślni-

cze, piwo i produkty piwowarskie, bezalkoholowe napoje ga-

zowane, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, 

bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, napoje na bazie coli, 

napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje typu 

kola [napoje bezalkoholowe], napoje funkcjonalne na bazie 

wody, mineralne (wody -) [napoje], woda mineralna [napoje], 

woda [napoje].

(210) 467859 (220) 2017 02 20

(731) KRZAK KRZYSZTOF BETRADE, Ostrów Wielkopolski

(540) BT

(531) 27.05.01

(510), (511) 6 okucia metalowe, okucia metalowe do mebli, 

mechanizmy meblowe, mechanizmy zagłówka, podłokietni-

ka i oparcia mebli, mechanizmy do sof, foteli, kanap i łóżek, 

nóżki do mebli, stelaże meblowe, akcesoria meblowe, zawia-

sy, mechanizmy meblowe sprężynowe.

(210) 468164 (220) 2017 02 27

(731) FABRYKA APARATURY I URZĄDZEŃ FAMET SPÓŁKA 

AKCYJNA, Kędzierzyn Koźle

(540) FAMET

(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.01.09

(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, zbiorniki metalowe 

ciśnieniowe, zbiorniki metalowe bezciśnieniowe, silosy me-

talowe, cysterny metalowe, pojemniki metalowe, kontenery 

metalowe, bimetalowe rury żebrowane wytłaczane, bimeta-

lowe rury żebrowane nawijane, bimetalowe rury żebrowane 

z naciętymi żebrami, bimetalowe rury żebrowane z pochylo-

nymi żebrami, bimetalowe rury żebrowane z pierścieniami 

podporowymi, bimetalowe rury żebrowane z metalizowa-

nymi końcówkami, bimetalowe rury żebrowane z końców-

kami wyposażonymi w płaszcz aluminiowy, 7 części do ma-

szyn do budowy dróg, części do maszyn budowlanych 

i przeładunkowych, bębny gładkie do walców drogowych, 

bębny z ubijakami do walców drogowych, korpusy maszyn 

budowlanych oraz ich elementy takie jak: ramy, jarzma, wałki 

wibracyjne, czerpaki i chwytaki, zbiorniki hydrauliczne, wy-

sięgniki i ramy do ciężkich maszyn przeładunkowych, ubijaki 

do gruntu i części do ubijaków, części do koparek do gruntu, 

części do elektrowni wiatrowych, części do generatorów prą-

du, korpusy generatorów elektrycznych, gondole do turbin 

wiatrowych, turbiny wiatrowe, fi ltry gazu jako części maszyn, 

maszyny elektromechaniczne dla przemysłu chemicznego, 

obrabiarki, urządzenia dźwigowe, 11 aparatura i urządze-

nia chłodnicze, chłodnice powietrzne (wymienniki ciepła 
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chłodzone powietrzem) w układzie poziomym, chłodnice 

powietrzne w układzie dachowym, elementy do chłodnic 

powietrznych w postaci wiązek rurowych z rurami żebrowa-

nymi, wentylatory, żaluzje i komory powietrzne, płaszczowo-

rurowe wymienniki ciepła z rurami prostymi i stałymi dnami 

sitowymi, płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła z U-rurami, 

płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła z rurami prostymi 

i głowicą pływającą, płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła 

z kompensatorami falistymi, wysokoprężne i niskoprężne 

podgrzewacze regeneracyjne dla energetyki, rekuperatory 

ciepła, aparatura do destylacji, wieże do destylacji, genera-

tory pary, aparatura do suszenia, urządzenia do oczyszczania 

ścieków, wytwornice pary, 37 instalowanie maszyn przemy-

słowych, instalowanie sprzętu i wyposażenia metalowego, 

39 transport rzeczny, transport rzeczny barkami, 40 obróbka 

mechaniczna metali, czyszczenie metali, nakładanie powłok 

na metale, cięcie metali laserem, spawanie, kucie metali, 

wytłaczanie i walcowanie metali, obróbka mechaniczna ele-

mentów metalowych, piaskowanie elementów metalowych, 

42 usługi w zakresie projektowania budowlanego, urba-

nistycznego i technicznego, prace badawczo-rozwojowe 

w dziedzinie nauk technicznych, badania i analizy technicz-

ne, 43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.

(210) 468202 (220) 2017 02 27

(731) SOUP CULTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulejówek

(540) Soup CULTURE

(531) 27.05.01, 26.04.03, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.18

(510), (511) 7 urządzenia elektromechaniczne do przygoto-

wywania żywności, 43 obsługa gastronomiczna z własnym 

zapleczem, produktami i transportem.

(210) 468388 (220) 2017 03 03

(731) WÓJCIŃSKA EWA, Oleśnica

(540) DOLMAT

(531) 27.05.01, 29.01.01

(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-

we i wyburzeniowe, usługi związane z naprawami w zakre-

sie przywracania obiektów do stanu używalności po jego 

zużyciu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się jakości, usługi in-

stalacyjne, czyszczenie i konserwacja obiektów w ich pier-

wotnym stanie bez zmiany ich cech, usługi polegające 

na wypożyczaniu narzędzi i sprzętu budowlanego, usługi 

związane naprawami w zakresie elektryczności, umeblowa-

nia, przyrządów, narzędzi, wynajmowanie, wypożyczanie 

maszyn budowlanych, doradztwo, konsultacje oraz infor-

macje w zakresie wymienionych tu usług zawartych w kla-

sie 37, 39 transport, składowanie towarów, usługi związane 

z pakowaniem towarów przed wysyłką, dostawa towarów, 

dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, 

dostarczanie wiadomości, logistyka transportu, spedycja, 

usługi kurierskie (wiadomości lub towary), usługi rozładun-

ku towarów, wynajmowanie, wypożyczanie i leasing pojaz-

dów, magazynów, doradztwo, konsultacje oraz informacje 

w zakresie wymienionych tu usług zawartych w klasie 39, 

40 obróbka i przetwarzanie materiałów, usługi zawiązane 

z obróbką drewna, produkcja rzemieślnicza na zamówienie 

i montowanie wykonanych elementów, dorabianie kluczy 

oraz kluczy zapasowych, wynajmowanie, wypożyczanie 

sprzętu maszynowego do montażu, doradztwo, konsultacje 

oraz informacje w zakresie wymienionych tu usług zawar-

tych w klasie 40, 44 usługi w zakresie rolnictwa, akwakul-

tury, ogrodnictwa i leśnictwa, ogrodnictwo i kształtowanie 

krajobrazu, usługi związane z uprawą roślin, usługi z zakresu 

szkółek roślin, usługi związane z kompozycjami roślinnymi 

(kompozycje kwiatowe), projektowanie ogrodów, wynajmo-

wanie urządzeń rolniczych i narzędzi ogrodowych, doradz-

two, konsultacje oraz informacje w zakresie wymienionych 

tu usług zawartych w klasie 44.

(210) 468466 (220) 2017 03 06

(731) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane

(540) KSIĘSTWO GÓRALSKIE

(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-

mysłu, prac badawczych, fotografi i jak również rolnictwa, 

ogrodnictwa i leśnictwa, nieprzetworzone żywice synte-

tyczne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, nawozy 

do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty 

do hartowania i lutowania metali, substancje chemiczne 

do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje 

(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 2 farby, pokosty, la-

kiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drew-

no, barwniki, zaprawy farbiarskie, surowe żywice naturalne, 

folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekorato-

rów, drukarzy i artystów, samochodowe mieszanki do po-

włok antykorozyjnych podwozia, 3 środki wybielające i inne 

substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, po-

lerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryj-

ne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, 

środki do czyszczenia zębów, nielecznicze produkty do pie-

lęgnacji niemowląt, preparaty do mycia pojazdów, 4 oleje 

przemysłowe i tłuszcze, smary, wyroby pochłaniające kurz, 

nawilżające i wiążące, paliwa (w tym benzyna) i materiały 

oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, 5 produkty 

farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów 

medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów 

leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, 

suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, opatrunki gip-

sowe, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania 

zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki 

do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, kliniczne 

odczynniki medyczne, preparaty medyczne, substancje die-

tetyczne dla niemowląt, odświeżacze powietrza, apteczki 

pierwszej pomocy, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, bu-

dowlane materiały metalowe, przenośne budynki metalo-

we, materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, 

przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, 

drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby meta-

lowe, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, rudy (kruszce), 

siatki metalowe, siatki druciane, kanistry na paliwo, 7 maszy-

ny rolnicze do robót ziemnych, budowlane dla przemysłu 

wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i wentyla-

tory, roboty przemysłowe, generatory elektryczności, urzą-

dzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, prądnice, 

urządzenia do przenoszenia i transportu, automaty do sprze-

daży, betoniarki, cylindry do silników, chłodnice do silników, 

dmuchawy do sprężania, wysysania i transportu gazu, dru-
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karki 3D, dźwigi, elektromechaniczne urządzenia do przy-

rządzenia napojów, elektryczne sokowirówki, elektryczne 

zgrzewarki do tworzyw sztucznych, fi ltry do oczyszczania 

chłodzącego powietrza do silników, fi ltry do maszyn lub sil-

ników, frezarki, galwanizacyjne maszyny, galwanizacyjne 

urządzenia, garnki kondensacyjne, gaźniki, gąsienice gumo-

we będące częścią maszyn budowlanych, generatory elek-

tryczności, giętarki, gładziarki, głowice cylindrów do silni-

ków, gwinciarki, hydrauliczne urządzenia do otwierania 

bądź zamykania drzwi i okien, instalacje do centralnego od-

kurzania, instalacje do mycia pojazdów, instalacje kondensa-

cyjne, instalacje odsysające pył do czyszczenia, kable ste-

rownicze do maszyn i silników, klisze drukarskie, koła garn-

carskie, koła maszyn, kołowrotki [przędzenie], kombajny 

zbożowe, kondensatory pary [części maszyn], konwertory 

dla stalowni, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, kopy-

ta szewskie [części maszyn], korby [części maszyn], kowarki, 

krajalnice do chleba, kultywatory [maszyny], lutlampy [palni-

ki do lutowania], łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów 

lądowych, łożyska, manipulatory przemysłowe [maszyny], 

maszynki do siekania mięsa, maszynowe koła zamachowe, 

matryce drukarskie, mieszalniki, miksery elektryczne, młoty 

dźwigniowe, młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, 

młynki do kawy inne niż obsługiwane ręcznie, młynki 

do użytku domowego inne niż ręczne, napędy pedałowe 

do maszyn do szycia, narzędzia ręczne o napędzie innym 

niż ręczny, nitownice [maszyny], noże elektryczne, obudowy 

[części maszyn], odpowietrzacze [odgazowywacze] wody 

zasilającej, odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasila-

jącej, odkurzacze, pasy do maszyn, przenośniki, przecinaki 

do maszyn, prasy [maszyny do celów przemysłowych], 

pompy [maszyny], przesiewacze, przyrządy do zasuwania 

zasłon, sterowane elektrycznie, reduktory ciśnienia [części 

maszyn], regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silni-

ków i silników elektrycznych, roboty [maszyny], rozdrabnia-

cze [maszyny] do celów przemysłowych, ruchome chodniki, 

ruchome schody, sieczkarnie, silniki do łodzi, silniki elek-

tryczne inne niż do pojazdów lądowych, smarownice [części 

maszyn], sprężyny [części maszyn], stoły do maszyn, tokarki, 

tłumiki do silników, tłoki [części maszyn lub silników], urzą-

dzenia do czyszczenia parowe, ugniatarki mechaniczne, 

urządzenia do napowietrzania wody, urządzenia do napo-

wietrzania napojów, urządzenia do malowania, urządzenia 

do korkowania butelek, osie do maszyn, urządzenia do tar-

cia warzyw, urządzenia elektromechaniczne do przygoto-

wywania żywności, wytłaczarki, zawory [części maszyn lub 

silników], pralki, obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych 

w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu 

(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mecha-

niczne narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, inku-

batory do jaj, automaty sprzedające, części napędów i silni-

ków pojazdów lądowych, pojazdów do poruszania się 

po wodzie oraz pojazdów do poruszania się w powietrzu 

i w przestrzeni kosmicznej, akcesoria do odśnieżania pojaz-

dów, kompresory powietrza do pojazdów, kabestany, odku-

rzacze do pojazdów, 8 narzędzia i przyrządy ręczne (o napę-

dzie ręcznym), sztućce, broń biała, brzytwy, maszynki do go-

lenia, podnośniki, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglar-

skie, geodezyjne, fotografi czne, kinematografi czne, optycz-

ne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, 

do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia 

i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, 

gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 

urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania 

dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagra-

ne dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cy-

frowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych mone-

tami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwa-

rzania danych, komputery, programy komputerowe, urzą-

dzenia do gaszenia ognia, urządzenia do monitorowania 

niemowląt, głośniki samochodowe, akumulatory do poja-

dów, samochodowe zestawy audio i stereo, autopiloty 

do statków, kaski, prostowniki, anteny do pojazdów, nawiga-

cja dla pojazdów, ładowarki do pojazdów, uchwyty do po-

jazdów, gniazda samochodowe, gaśnice, czujniki, trójkąty 

ostrzegawcze do pojazdów, 10 urządzenia i przyrządy chi-

rurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, 

protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, ma-

teriały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia tera-

peutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepeł-

nosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy 

i artykuły związane z aktywnością seksualną, instrumenty 

medyczne, aparaty i przyrządy medyczne, odzież medycz-

na i obuwie lecznicze, 11  urządzenia do oświetlania, ogrze-

wania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, 

wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 

żarówki oświetleniowe do pojazdów, przenośne lodówki, 

12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, 

w powietrzu lub wodzie, części do pojazdów lądowych inne 

niż części napędów i silników, części do pojazdów do poru-

szania się po wodzie inne niż części napędów i silników, czę-

ści do pojazdów do poruszania się w powietrzu i w prze-

strzeni kosmicznej inne niż części napędów i silników, silniki 

do pojazdów lądowych, do poruszania się po wodzie, w po-

wietrzu i w przestrzeni kosmicznej, zapalniczki samochodo-

we, bagażniki do pojazdów, zasłony samochodowe, po-

krowce na siedzenia samochodowe, osłony przeciwsłonecz-

ne do pojazdów, dziecięce foteliki do pojazdów, okładziny 

do pojazdów, knagi do łodzi, pióra wycieraczek, chlapacze 

do pojazdów, kołpaki, kontenery do transportu zwierząt, 

ramki do tablic rejestracyjnych, wózki do pojazdów, zagłów-

ki do pojazdów, łańcuchy samochodowe, poduszki na sie-

dzenia samochodowe, ochraniacze na klamki dla pojazdów, 

odbijacze do statków, urządzenia sterowe do pojazdów, 

spadochrony do statków powietrznych, zaciski żeglarskie, 

13 broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, 

sztuczne ognie, 14 metale szlachetne i ich stopy, przyrządy 

zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary samochodo-

we, 15 instrumenty muzyczne, 16 papier i karton, druki, ma-

teriały introligatorskie, fotografi e, artykuły piśmienne i biuro-

we z wyjątkiem mebli, kleje do materiałów biurowych lub 

do celów domowych, materiały dla artystów i do rysowania, 

pędzle, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie 

i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, 

czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 17 nieprze-

tworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, 

azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa sztuczne 

i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, mate-

riały wypełniające, uszczelniające, materiały izolacyjne, ela-

styczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, 18 skóra 

i imitacje skóry, skóry zwierzęce, bagaże i torby do przeno-

szenia, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, 

uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla 

zwierząt, kufry, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury 

sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, 

smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki 

niemetalowe, niemetalowe siatki okienne, 22 liny i sznury, 

materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjąt-

kiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nie-

przetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich za-

mienniki, namioty i brezenty, żagle, worki do transportu 

i przechowywania materiałów w dużych ilościach, markizy 

z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, siatki ogrodo-

we, siatki z tworzyw sztucznych poliestru do pakowania to-
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warów, siatki wykonane z materiałów innych niż metal 

i azbest, pakuły, dachy płócienne do statków, pokrowce 

na pojazdy, ożaglowanie, olinowanie, akcesoria holownicze 

do pojazdów, uszczelnienia włóknowe do statków, 23 przę-

dza i nici dla włókiennictwa, 24 tekstylia i imitacje teksty-

liów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów 

tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 25 odzież, obuwie, na-

krycia głowy, wyprawki dla niemowląt, rękawiczki samocho-

dowe, 26 koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki 

i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby do włosów, 

sztuczne włosy, 27 dywany, chodniki (kilimy), maty i sło-

mianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, 

draperie (nietekstylne), dywaniki i maty samochodowe, 

maty antypoślizgowe, 28 gry, zabawki i przedmioty do za-

bawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinko-

we, sprzęt do gier wideo, 31 surowe i nieprzetworzone pro-

dukty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, żywe 

zwierzęta, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne 

rośliny i kwiaty, żywność i napoje dla zwierząt, słód, surowe 

i nieprzetworzone ziarna i nasiona, cebulki, rozsady i nasio-

na do sadzenia, 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, 

35 agencje informacji handlowej, analizy kosztów, badania 

opinii publicznej, badania rynkowe, biura pośrednictwa pra-

cy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie 

strategii komunikacyjnych public relations, fakturowanie, fo-

tokopiowanie, impresariat w działalności artystycznej, ob-

róbka tekstów, kolportaż próbek, obsługa administracyjna 

fi rm na zlecenie, optymalizacja stron internetowych, organi-

zowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 

outsourcing [doradztwo biznesowe], sprzedaż aukcyjna nie-

ruchomości, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrze-

nia medycznego, telemarketing, usługi aukcyjne, usługi 

agencji importowo - eksportowych, usługi menedżerskie 

dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamo-

wych lub promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi po-

średnictwa w handlu, usługi przeglądu prasy, usługi w za-

kresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów 

i usług dla innych przedsiębiorstw], wyceny handlowe, usłu-

gi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wynajem fo-

tokopiarek, wynajem bilbordów, wynajmowanie urządzeń 

i wyposażenia biurowego, wypożyczanie stoisk handlo-

wych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 

projektów budowlanych, zarządzanie hotelami, zarządzanie 

w zakresie zamówień handlowych, promocja sprzedaży, ad-

ministrowanie sprzedażą, usługi zarządzania sprzedażą, 

udzielenie informacji na temat metod sprzedaży, negocjo-

wanie umów kupna i sprzedaży towarów, usługi reklamy 

i marketingu, usługi sprzedaży w sklepie wielobranżowym 

oraz za pośrednictwem Internetu towarów spożywczych, 

wyposażenia wnętrz, narzędzi ręcznych i mechanicznych, 

artykułów AGD, artykułów elektronicznych, elektrycznych 

i budowlanych, kosmetyków, środków czystości i detergen-

tów oraz suplementów diety, artykułów leśnych, ogrodni-

czych i kwiatów ciętych, obuwia, nakryć głowy i ubrań, arty-

kułów dla palaczy, gier, zabawek i artykułów do zabawy, ar-

tykułów i przyrządów gimnastycznych i sportowych, arty-

kułów do szycia, artykułów żeglarskich, artykułów papierni-

czych i przyborów szkolnych, książek, wydawnictw, przybo-

rów do malowania i pisania, instrumentów muzycznych, 

broni palnej, amunicji i pocisków, materiałów wybucho-

wych, sztucznych ogni, pojazdów i akcesoriów do pojaz-

dów, metali szlachetnych i ich stopów, wyrobów jubiler-

skich, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, przyrządów 

zegarmistrzowskich i chronometrycznych, urządzeń, przy-

rządów i materiałów medycznych i leczniczych, produktów 

i substancji chemicznych, przyrządów naukowych, geode-

zyjnych fotografi cznych, kinematografi cznych, optycznych, 

do ważenia, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, 

do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzeń 

i przyrządów do przewodzenia, przełączania, przekształca-

nia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 

urządzeń do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania 

dźwięku lub obrazów, magnetycznych nośników danych, 

płyt kompaktowych, DVD i innych nośników nagrań cyfro-

wych, mechanizmów do urządzeń uruchamianych moneta-

mi, kas rejestrujących, maszyn liczących, osprzętu do prze-

twarzania danych, komputerów, programów komputero-

wych, urządzeń do gaszenia ognia, 36 ubezpieczenia, dzia-

łalność fi nansowa, bankowość, majątek nieruchomy, 

37 usługi budowlane, ciesielstwo, czyszczenie budynków 

od wewnątrz i zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, 

czyszczenie kominów, czyszczenie odzieży, czyszczenie 

okien, czyszczenie pojazdów, deratyzacja, dezynfekcja, eli-

minacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja 

o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, in-

stalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, in-

stalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa telefo-

nów, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, in-

stalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie 

i naprawa urządzeń zamrażalniczych, instalowanie i napra-

wa wind, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyj-

nych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu kompu-

terowego, instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn 

i urządzeń biurowych, izolowanie budynków, konserwacja 

basenów, konserwacja i naprawa palników, konserwacja 

i naprawa samolotów, konserwacja i naprawy pojazdów sil-

nikowych, konserwacja mebli, konserwacja pojazdów, kon-

serwacja, czyszczenie, reperacja skór, konsultacje budowla-

ne, lakierowanie, ładowanie akumulatorów do pojazdów, 

malowanie, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instala-

cji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa in-

stalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż wyposaże-

nia kuchennego, murarstwo, mycie pojazdów, nadzór bu-

dowlany, naprawa aparatów fotografi cznych, naprawa 

i konserwacja projektorów fi lmowych, naprawa i konserwa-

cja zegarów i zegarków, naprawa linii wysokiego napięcia, 

naprawa obuwia, naprawa opon, naprawa parasoli, napra-

wa pomp, naprawa zamków, naprawy podwodne, naprawy 

tapicerskie, nitowanie, odnawianie dzieł sztuki, odnawianie 

instrumentów muzycznych, ostrzenie noży, polerowanie 

pojazdów, pranie bielizny, pranie na sucho, pranie pieluch 

tekstylnych, prasowanie odzieży, regeneracja i napełnianie 

tonerów i tuszów, regeneracja maszyn zużytych lub czę-

ściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub 

częściowo zniszczonych, renowacja mebli, renowacja odzie-

ży, renowacja powłok cynowych, roboty wydobywcze [gór-

nictwo], rozbiórka budynków, smarowanie pojazdów, stery-

lizacja narzędzi medycznych, strojenie instrumentów mu-

zycznych, szlifowanie papierem ściernym, tapetowanie, ta-

picerowanie mebli, tępienie szkodników, inne niż w rolnic-

twie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, tynkowanie, 

układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi 

dekarskie, usługi dezynsekcyjne inne niż dla rolnictwa, 

akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradztwa bu-

dowlanego, usługi eksploatacji kamieniołomów, usługi hy-

drauliczne, usługi napraw awarii pojazdów, usługi stacji ob-

sługi pojazdów [tankowanie i obsługa], usługi stoczniowe, 

usługi szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie budyn-

ków, wiercenie głębokich szybów naftowych lub gazowych, 

wiercenie studni, wulkanizacja opon [naprawa], wynajem 

buldożerów, wynajem koparek, wynajem pomp do drena-

żu, wynajem pralek, wynajem sprzętu budowlanego, wyna-

jem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żurawi, wypo-

życzanie maszyn do czyszczenia, wypożyczanie suszarek 
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do naczyń, wypożyczanie zmywarek, wyważanie opon, za-

bezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed 

korozją, zamiatanie dróg, 38 telekomunikacja, 39 transport, 

pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 

40 apreturowanie papieru, apreturowanie tkanin, barwienie 

futer, barwienie obuwia, barwienie skór, barwienie szyb po-

przez pokrywanie ich powierzchni, barwienie tkanin, chro-

mowanie, cynowanie, dekatyzowanie tkanin, dezodoryzacja 

powietrza, dmuchanie szkła, druk sitowy, drukowanie, dru-

kowanie litografi czne, drukowanie off setowe, drukowanie 

szablonów, drukowanie zdjęć, folowanie tkanin, fotograwiu-

ra, frezowanie, garbarstwo, grawerowanie, hafciarstwo, he-

blowanie materiałów, impregnacja ognioodporna tkanin, 

impregnowanie wodoodporne tkanin, informacje o obrób-

ce materiałów, introligatorstwo, konserwowanie napojów 

i żywności, kowalstwo, krawiectwo, krojenie tkanin, lamino-

wanie, lutowanie, magnesowanie, młynarstwo, mrożenie 

żywności, nabłyszczanie futer, niklowanie, niszczenie odpa-

dów i śmieci, obrębianie tkanin, obróbka [przetwarzanie] 

odpadów, obróbka drewna, obróbka mająca na celu uzyska-

nie niegniotliwości odzieży, obróbka metali, obróbka skór, 

obróbka taśm fi lmowych, obróbka wełny, oczyszczanie po-

wietrza, oddzielania kolorów [obróbka], odkażanie materia-

łów niebezpiecznych, odlewanie metali, odpuszczanie me-

tali, oprawianie dzieł sztuki, piaskowanie, pielęgnacja futer, 

pikowanie tkanin, piłowanie materiałów, pokrywanie kad-

mem, polerowanie materiałami ściernymi, powlekanie gal-

waniczne, powlekanie metalu, pozłacanie, przeróbki odzie-

ży, przetwarzanie ropy naftowej, przyciemnianie okien sa-

mochodowych, recykling odpadów i śmieci, rymarstwo, sa-

tynowanie futer, składanie materiałów na zamówienie dla 

osób trzecich, skórnictwo, snucie osnów [krosna], sortowa-

nie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu 

[przetwarzanie], spalanie śmieci i odpadów, srebrzenie, szli-

fowanie, szycie odzieży na miarę, ścinanie i obróbka drewna, 

trasowanie laserem, ubój, usługi spawalnicze, usługi techni-

ka dentystycznego, usługi w zakresie fotokompozycji, usługi 

w zakresie kriokonserwacji, usługi związane z farbiarstwem, 

usuwanie warstw nawierzchniowych, uzdatnianie wody 

[oczyszczanie wody], wędzenie żywności, wulkanizacja [ob-

róbka materiałów], wybielanie tkanin, wykonywanie kopii 

kluczy, wypalanie wyrobów ceramicznych, wypożyczanie 

generatorów, wypożyczanie kotłów, wypożyczanie maszyn 

dziewiarskich, wypożyczanie urządzeń grzewczych, wypo-

życzanie urządzeń klimatyzacyjnych, wypychanie zwierząt 

[taksydermia], wyrób futer na zamówienie, wyrób kotłów, 

wytłaczanie owoców, wytwarzanie energii, wywoływanie 

fi lmów fotografi cznych, zabezpieczanie futer przed molami, 

zabezpieczanie tkanin przed molami, zaprasowanie na stałe 

tkanin, złocenie, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działal-

ność sportowa i kulturalna, 42 naukowe i techniczne usługi 

i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy 

i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego 

sprzętu i oprogramowania, 43 usługi zaopatrzenia w żyw-

ność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, 44 usługi me-

dyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny 

i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, 

ogrodnictwem i leśnictwem, 45 usługi prawne, usługi 

ochrony w związku z fi zyczną ochroną mienia rzeczowego 

oraz osób, agencje adopcyjne, agencje matrymonialne, ba-

danie przeszłości osób, biura rzeczy znalezionych, doradz-

two duchowe, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fi -

zycznego, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, 

dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], gaszenie 

pożarów, konsultacje w zakresie znaków zodiaku, kontrola 

bezpieczeństwa bagażu, kontrola fabryk dla celów bezpie-

czeństwa, licencjonowanie oprogramowania komputero-

wego [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektu-

alnej, mediacje, monitoring alarmów bezpieczeństwa i an-

tywłamaniowych, monitorowanie praw własności intelektu-

alnej do celów doradztwa prawnego, ochrona osobista, 

opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, opieka 

nad dziećmi pod nieobecność rodziców, opieka nad zwie-

rzętami domowymi [pod nieobecność właściciela], organi-

zowanie ceremonii religijnych, organizowanie zgromadzeń 

religijnych, otwieranie zamków zabezpieczających, pisanie 

prywatnych listów, planowanie i organizowanie ceremonii 

ślubnych, pomoc przy zakładaniu kimono, poszukiwania 

genealogiczne, poszukiwanie osób zaginionych, prawne 

administrowanie licencjami, prowadzenie ceremonii po-

grzebowych, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], 

usługi pomocy w sprawach spornych, śledzenie skradzio-

nych przedmiotów, usługi agencji pośrednictwa w zawiera-

niu znajomości, usługi alternatywnego rozwiązywania spo-

rów, usługi detektywistyczne, usługi arbitrażowe, usługi do-

radztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru, usługi kre-

macyjne, usługi pogrzebowe, usługi prawne związane z ne-

gocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi serwisów 

społecznościowych on-line, usługi stróży nocnych, usługi 

w zakresie balsamowania, usługi w zakresie ochrony, usługi 

wróżenia z kart, usługi wyprowadzania psów, ustalanie ho-

roskopów, wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych, 

wypożyczanie gaśnic, wypożyczanie odzieży, wypożycza-

nie sejfów, wypożyczanie strojów wieczorowych, wypusz-

czanie gołębi na specjalne okazje, zarządzanie prawami 

autorskimi.

(210) 468545 (220) 2017 03 07

(731) Equinix, Inc., Redwood City, US

(540) PLIX

(510), (511) 9 sprzęt i oprogramowanie komputerowe, 

sprzęt i oprogramowanie komputerowe do świadczenia 

usług chmury obliczeniowej (usługi przetwarzania poza sie-

cią lokalną), oprogramowanie i sprzęt komputerowy zwią-

zany z usługami ciągłości działań biznesowych oraz usługi 

dotyczące planowania ciągłości działań biznesowych, opro-

gramowanie przewidujące wszelkie możliwości w życiu fi r-

my (planowanie awaryjne), oprogramowanie komputerowe 

do tworzenia baz danych z możliwością przeszukiwania in-

formacji i danych, oprogramowanie komputerowe do użyt-

ku w reklamie, części i osprzęt do uprzednio wymienionych 

towarów, 37 instalowanie, obsługa, aktualizowanie i naprawa 

infrastruktury technologii informacyjnej, komputerów i urzą-

dzeń zewnętrznych, tworzenie, instalowanie, obsługa, serwis 

i przegląd infrastruktury materialnej i centrów danych, insta-

lowanie, naprawa, obsługa, serwis i przegląd kablowych sys-

temów sieci komputerowej, tworzenie obiektów kolokacyj-

nych, świadczenie usług w zakresie utrzymywania, wsparcia, 

instalacji i konfi guracji sprzętu komputerowego i oprogra-

mowania komputerowego, usługi doradcze i konsultacyjne 

dotyczące wyżej wymienionych usług, 38 świadczenie usług 

centrów danych i wspólnej lokalizacji aplikacji do łączności 

głosowej, wideo i danych, elektroniczne przesyłanie danych, 

połączenia wewnętrzne, mianowicie usługi telekomunika-

cyjne w celu umożliwienia wymiany ruchu między użytkow-

nikami różnego rodzaju sieci, usługi połączeń wzajemnych 

banków danych, konsultacje i doradztwo dotyczące wyżej 

wymienionych usług, 42 usługi komputerowe, mianowicie 

zdalne zarządzanie aplikacjami na rzecz osób trzecich, zarzą-

dzanie projektami komputerowymi, doradztwo w zakresie 

wyżej wymienionych usług, mianowicie doradztwo w dzie-

dzinie technologii informacyjnej, doradztwo w dziedzinie 

technologii telekomunikacyjnej, doradztwo w dziedzinie 
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technologii do wirtualizacji dla przedsiębiorstw i fi rm, usługi 

kolokacji komputerów, mianowicie udostępnianie urządzeń 

do lokacji serwerów komputerowych za pomocą sprzętu 

innych osób, usługi konserwacji, wsparcia, instalacji i konfi -

guracji oprogramowania i komputerów oraz systemów tech-

nologii informacyjnej, analiza systemów komputerowych, 

doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania kompu-

terowego, diagnostyka na odległość, mianowicie zdalne 

monitorowanie sprzętu, oprogramowania komputerowego 

i systemów technologii informacyjnej, projektowanie i opra-

cowywanie oprogramowania komputerowego, monitoro-

wanie i aktualizowanie systemów komputerowych, usługi 

ochrony antywirusowej komputerów, usługi sieci kompu-

terowej, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, 

projektowanie i rozwój sieci komputerowych, projektowanie 

systemów komputerowych i informatycznych, oprogramo-

wania i sprzętu komputerowego, wprowadzanie rozwiązań 

technologii informacyjnej, usługi ogólnego doradztwa do-

tyczącego technologii informacyjnej, hosting zarządzanych 

stron internetowych, usługi przetwarzania poza siecią lokal-

ną (usługi chmury obliczeniowej), usługi zarządzania chmurą 

obliczeniową na rzecz osób trzecich i usługi odzyskiwania 

zakodowanych danych, pomoc techniczna w dziedzinie in-

formatyki i telekomunikacji, usługi inżynieryjne dotyczące 

technologii informacyjnej, profesjonalne doradztwo doty-

czące bezpieczeństwa komputerowego, usługi przechowy-

wania komputerowego, wynajem i leasing komputerowych 

nośników danych, wynajem i leasing sprzętu, urządzeń 

i przyrządów komputerowych, wypożyczanie i leasing opro-

gramowania komputerowego, usługi wsparcia komputero-

wego i odzyskiwania danych utraconych w wyniku awarii, 

usługi kolokacji, mianowicie udostępnianie obiektów koloka-

cyjnych w dziedzinie technologii informacyjnej, powielanie 

i duplikowanie danych z systemów komputerowych do in-

nego miejsca, jak również bezpieczne przechowywanie i za-

rządzanie powielonymi kopiami, usługi rozwoju i zarządzania 

centrum danych, świadczenie usług wychodzenia z sytuacji 

kryzysowej i zachowania ciągłości działania fi rmy na rzecz 

osób trzecich w dziedzinie informatyki, komputerów i sie-

ci komputerowych, świadczenie usług komputerowych 

w obiektach tymczasowych lub stałych, usługi planowania 

wszelkich zdarzeń dotyczących komputerów, testowanie 

komputerów, usługi testowania instalacji komputerowych, 

usługi doradcze związane z zarządzaniem ryzykiem, usługi 

doradcze w zakresie technicznego zarządzania kryzysowe-

go, usługi doradcze i konsultingowe dotyczące uprzednio 

wymienionych usług.

(210) 468766 (220) 2017 03 13

(731) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Snack BAR

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 29 powlekane orzeszki ziemne, powlekane 

orzeszki ziemne solone, przetworzone orzechy w cieście, 

rodzynki, preparowane orzechy pistacjowe, preparowane 

orzechy pistacjowe solone, chipsy ziemniaczane, orzeszki 

arachidowe preparowane, orzechy laskowe przetworzone, 

orzechy włoskie preparowane, solone orzechy nerkowca, 

migdały spreparowane, migdały przetworzone, 30 paluszki 

solone, precelki, wafl e serowe, kukurydza prażona (popcorn), 

31 orzechy pistacjowe świeże, nerkowce świeże, orzechy la-

skowe, orzechy włoskie świeże, orzechy nerkowce świeże.

(210) 468802 (220) 2017 03 13

(731) LASKOWSKI PIOTR 6-ŚCIAN BIURO NIERUCHOMOŚCI, 

Oborniki Śląskie

(540) SZEŚĆ ŚCIAN

(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, 

agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nierucho-

mości, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieru-

chomościami, wycena nieruchomości, wynajem biur do pra-

cy w systemie co-working, wynajem mieszkań, wynajem 

powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania (mieszka-

nia), zarządzanie nieruchomością.

(210) 468857 (220) 2017 03 14

(731) GAŁASIEWICZ ANDRZEJ, Piotrków Trybunalski;

SURÓWKA ROBERT GRZEGORZ, Korwinów

(540) NUTA CHMIELU KLASYCZNA 

(531) 01.15.15, 05.11.15, 24.17.10, 24.17.12, 24.17.13, 27.05.01, 

27.05.10, 27.05.17, 26.04.02, 26.04.18, 29.01.14

(510), (511) 30 kawa, herbata, napoje na bazie kawy, napoje 

na bazie herbaty, herbaty ziołowe i aromatyzowane, kakao 

i wyroby na bazie kakao, czekolada, napoje na bazie czeko-

lady, desery, ciasta i ciastka, słodycze, lody, wyroby i potrawy 

na bazie mąki, artykuły piekarnicze, pieczywo, chleb, bułki, 

bułeczki słodkie, przyprawy, 32 piwo, piwo bezalkoholowe, 

napoje na bazie brzeczki piwnej, napoje piwne, podpiwek, 

woda mineralna, woda mineralna gazowana i niegazowana, 

woda mineralna smakowa, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, 

w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spo-

żywczych, napojów, piwa i wyrobów alkoholowych, doradz-

two w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie 

targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materia-

łów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, na-

pojów, piwa i wyrobów alkoholowych, informacje handlowe, 

promocja sprzedaży artykułów spożywczych, napojów, piwa 

i wyrobów alkoholowych, usługi organizowania programów 

lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci kompute-

rowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych doty-

czących artykułów spożywczych, napojów, piwa i wyrobów 
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alkoholowych, organizowanie i prowadzenie kampanii re-

klamowych dotyczących artykułów spożywczych, napojów, 

piwa i wyrobów alkoholowych.

(551) wspólne prawo ochronne

(210) 468875 (220) 2014 05 12

 (310) 86116793 (320) 2013 11 12 (330) US

(731) Performix LLC, Denver, US

(540) PERFORMIX

(510), (511) 5 żywność i substancje dietetyczne przysto-

sowane do użytku medycznego lub weterynaryjnego, su-

plementy dietetyczne i odżywcze, preparaty witaminowe 

i mineralne.

(210) 468895 (220) 2017 03 15

(731) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA 

AKCYJNA, Płock

(540) O! SHOP ORLEN

(510), (511) 1 dodatki detergentowe do paliw, dodatki che-

miczne do paliw, dodatki chemiczne do obróbki paliwa, 

chemiczne dodatki do paliw przeciw zamarzaniu, dodatki 

chemiczne do zwiększania liczby oktanowej paliwa, dodatki 

chemiczne do środków czyszczących stosowanych w ukła-

dzie wtrysku paliwa, dodatki chemiczne do użytku w pali-

wach w celu powstrzymywaniu korozji, preparaty chemiczne 

używane jako dodatki do paliw w celu poprawiania spalania, 

preparaty chemiczne używane jako dodatki do paliw w celu 

zwalczania zanieczyszczeń, płyny niskozamarzające, płyn ha-

mulcowy, 3 olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, 

środki myjące, środki do czyszczenia zębów, środki do prania, 

toaletowe środki sanitarne, dezodoranty osobiste, perfumy, 

wody kolońskie, pasty do obuwia, preparaty do wybielania, 

preparaty do odtłuszczania do celów domowych i inne pro-

dukty kosmetyczne oraz do czyszczenia, wata kosmetyczna, 

5 środki dezynfekcyjne, środki dietetyczne do celów leczni-

czych, materiały opatrunkowe, żywność dla niemowląt, pod-

paski higieniczne, chusteczki nasączone płynami farmaceu-

tycznymi, dezodoranty inne niż do użytku osobistego, majtki 

higieniczne, bandaże higieniczne, pieluchy, opaski higienicz-

ne, środki owadobójcze, 8 maszynki do golenia, zestawy 

do golenia, nożyki do golenia, widelce i łyżki, 9 nagrane płyty 

kompaktowe zawierające gry, gry wideo nagrane na dysku 

jako oprogramowanie komputerowe, gry w formie progra-

mów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 

11 urządzenia oświetleniowe, grzewcze, wytwarzające parę, 

urządzenia do gotowania, chłodzenia, suszenia, wietrzenia 

i przewodzenia wody a także urządzenia sanitarne, 14 wy-

roby jubilerskie, zegary, zegarki, przyrządy chronometryczne, 

16 papier, dzienniki, czasopisma, papeteria, tworzywa sztucz-

ne do pakowania, noże do papieru i kartonu, opakowania 

z tworzyw sztucznych i papieru, pieluszki jednorazowe, 

chusteczki jednorazowe, papier toaletowy, artykuły biurowe 

z wyjątkiem mebli, kalendarze, obrusy papierowe, broszury, 

emblematy, etykiety nie z materiału tekstylnego, fotografi e, 

gazety, indeksy, skorowidze, kartki z życzeniami, karty pocz-

towe, katalogi, komiksy, książki, litografi e, mapy, materiały 

drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki, notatni-

ki, prospekty, publikacje reklamowe, reprodukcje grafi czne, 

wydruki grafi czne, zeszyty, 18 parasole zwykłe i przeciwsło-

neczne, portfele, skórzane torby, walizy i aktówki, wyroby ry-

marskie ze skóry oraz z imitacji skóry, torby uniwersalne, torby 

sportowe, plecaki, torby podróżne, torebki na ramie, 21 kub-

ki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kubeczki, fi liżanki, 

szklanki do napojów, butelki i pojemniki szklane, talerze, ta-

lerzyki, podstawki - wszystkie wymienione towary zawarte 

w klasie 21, 28 ozdoby choinkowe, gry planszowe, przenośne 

gry komputerowe, zabawki, karty do gry, 29 ekstrakty mię-

sne, mięso, drób, ryby, skorupiaki, mięczaki, dziczyzna, jaja, 

mleko, wyroby z mleka, jadalne oleje i tłuszcze: margaryna, 

masło, olej, smalec, oliwa, owoce i warzywa, konserwowa-

ne, suszone, gotowane, konfi tury, dżemy, galaretki, żelatyna, 

konfi tury, konserwy, pikle, wędliny, jogurty, sałatki, humus, 

chipsy, puddingi na bazie mleka, desery owocowe, desery 

jogurtowe, schłodzone desery mleczne, desery wykonane 

z produktów mlecznych, zupy, sery, kefi ry, mleko, śmietana, 

przekąski na bazie soi, przekąski na bazie orzechów, przeką-

ski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na ba-

zie mięsa, przekąski na bazie warzyw strączkowych, prze-

kąski na bazie suszonych owoców, przekąski ziemniaczane, 

przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie owoców, 

kandyzowane przekąski owocowe, gotowe dania warzywne, 

gotowe dania skłądające się głównie z mięsa, kostki bulio-

nowe, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, mąka, przyprawy, 

chleb, bułki, ciastka, wyroby cukiernicze, piekarnicze, słody-

cze, czekolady, lody, miód, syrop z melasy, syropy smakowe, 

drożdże, proszki do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, 

makarony, kasze i inne wyroby zbożowe, kisiel, budyń, sosy 

do sałat, chałwa, galaretki owocowe i spożywcze jako słody-

cze, hot-dogi, gofry, guma do żucia, muesli, pierogi, wyroby 

garmażeryjne, naleśniki, kanapki, paszteciki, gotowe dania 

z makaronu, gotowe dania z ryżu, dania gotowe suche lub 

w płynie, zawierające głównie ryż, suche i płynne potrawy 

gotowe do jedzenia, głównie skłądające się z makaronów, 

makaron instant do gotowania, 31 świeże owoce, warzy-

wa, nasiona, kwiaty, orzechy, 32 wody mineralne, gazowane 

i niegazowane, napoje bezalkoholowe, syropy do napojów 

bezalkoholowych, preparaty do przygotowywania napojów, 

napoje owocowe, soki owocowe, nektary, piwo, 33 wina, 

wódki, spirytus, koniaki, 34 tytoń, papierosy, cygara, zapał-

ki, zapalniczki i inne artykuły dla palących, 35 pośrednictwo 

handlowe, usługi sprzedaży następujących towarów: branży 

kosmetycznej, chemicznej, farmaceutycznej, spożywczej, 

chemii gospodarczej, komputerowej, audio-video, naukowej, 

elektronicznej, samochodowej, rowerowej, tytoniowej, alko-

holowej, odzieżowej, jubilerskiej, medycznej, skórzanej, de-

koracji wnętrz, zabawkarskiej, usługi w zakresie programów 

lojalnościowych, zarządzenie programami lojalnościowymi, 

motywacyjnymi lub promocyjnymi, organizacja, prowadze-

nie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów 

i programów motywacyjnych.

(210) 468916 (220) 2017 03 15

(731) NMG Composites Co., Ltd., Tongxiang, CN

(540) LINTEX

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01

(510), (511) 17 materiały nieprzewodzące do zatrzymywania 

ciepła, materiały dźwiękoszczelne, materiały izolacyjne, fi lc 

izolacyjny, tkaniny izolacyjne, włókno szklane do izolacji, tka-

niny z włókna szklanego do izolacji, ognioodporne materiały 

izolacyjne, izolatory do linii kolejowych, materiały wyścieła-

jące z gumy lub tworzyw sztucznych, izolatory, włókna wę-

glowe, inne niż do celów włókienniczych, włókna z tworzyw 

sztucznych nie dla włókiennictwa, żywice sztuczne półprze-

tworzone, żywice syntetyczne półprzetworzone, 22 włókna 

węglowe do celów włókienniczych, włókna szklane do celów 

włókienniczych, sieci, wyściółka nie z gumy, tworzyw sztucz-

nych, papieru lub kartonu, runo owcze, włókna z tworzyw 

sztucznych do celów włókienniczych, tekstylia z włókien 
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nieprzetworzonych, plecione rzemyki [baty, bicze], wełna 

drzewna, worki do transportu i przechowywania materiałów 

w dużych ilościach, 24 tkaniny, materiały tekstylne, tkaniny 

do celów włókienniczych, tkaniny z włókna szklanego do ce-

lów włókienniczych, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, 

ścierki do osuszania szkła, nietkane materiały tekstylne, fi lc, 

sukno, płótno, dzianiny, materiały lepkie przyklejane na go-

rąco, substytuty tkanin z tworzyw sztucznych, materiały tek-

stylne do fi ltrowania.

(210) 468934 (220) 2017 03 16

(731) GIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) GiP systemy hotelowe i gastronomiczne

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.22, 26.04.01

(510), (511) 9 programy komputerowe, interfejsy kompu-

terowe, oprogramowanie komputerowe, 35 doradztwo 

w zakresie zarządzanie działalnością gospodarczą, hotela-

mi, zarządzanie działalnością gospodarczą, 42 tworzenie 

oprogramowania komputerowego, projektowanie opro-

gramowania komputerowego, projektowanie systemów 

komputerowych.

(210) 468935 (220) 2017 03 16

(731) GIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) RH2

(510), (511) 9 programy komputerowe, interfejsy kompu-

terowe, oprogramowanie komputerowe, 35 doradztwo 

w zakresie zarządzanie działalnością gospodarczą, hotela-

mi, zarządzanie działalnością gospodarczą, 42 tworzenie 

oprogramowania komputerowego, projektowanie opro-

gramowania komputerowego, projektowanie systemów 

komputerowych.

(210) 469039 (220) 2017 03 17

(731) BARANOWSKI KRZYSZTOF, Dąbrowa Górnicza;

BAC MARIOLA, Dąbrowa Górnicza

(540) amkontakt

(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia agencji rekla-

mowych, usługi w zakresie reklamy przy pomocy wszystkich 

mediów, analizy kosztów, badania w dziedzinie działalności 

gospodarczej, badania rynku, doradztwo specjalistyczne 

w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-

sie zarządzania personalnego, doradztwo w zakresie organi-

zacji i zarządzania działalnością gospodarczą, pośrednictwo 

handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, przepro-

wadzanie ekspertyz w zakresie działalności gospodarczej, 

agencje informacji handlowej, informacja o działalności 

handlowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, do-

radztwo w sprawach zarządzania personelem fi rmy, pomoc 

przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 

handlowymi w tym usługi w zakresie agencji pracy tymcza-

sowej, usługi w zakresie prowadzenia hurtowni zaopatrze-

nia osób trzecich, 39 transport drogowy i magazynowanie, 

usługi w zakresie transportu towarów na rzecz osób trze-

cich, dostarczanie towarów jako zaopatrzenie, dostarczanie 

towarów zamówionych w domach sprzedaży wysyłkowej 

i korespondencyjnie, 41 organizowanie i prowadzenie szko-

leń, konferencji, targów, wystaw, kongresów, seminariów, 

sympozjów, zjazdów, kształcenie praktyczne, pokazy, infor-

macja o edukacji, 42 usługi w zakresie prac inżynierskich oraz 

ich projektowanie, badania naukowo techniczne w zakresie 

prac rozwojowych, doradztwo techniczne, ekspertyzy.

(551) wspólne prawo ochronne

(210) 469141 (220) 2017 03 20

(731) GĄTARSKI STANISŁAW, STEC SŁAWOMIR 

PPUH POLOX SPÓŁKA CYWILNA, Pstrągowa

(540) podkarpacki festiwal szarlotki

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.07.13

(510), (511) 41 usługi w zakresie: rozrywki, kultury, koncer-

tów na żywo w ramach Podkarpackiego Festiwalu Szarlotki.

(210) 469171 (220) 2017 03 21

(731) ITALIAN PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) KING

(531) 27.05.01, 24.09.01, 24.09.05, 24.09.13

(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 

preparaty do czyszczenia, kosmetyki, ściereczki nasączane 

detergentami, do czyszczenia, produkty toaletowe, 16 papier 

higieniczny, papier toaletowy, ręczniki do twarzy papierowe, 

ręczniki papierowe, chusteczki do nosa [papierowe], serwet-

ki stołowe papierowe, serwety na stół papierowe.

(210) 469526 (220) 2017 03 27

(731) KRAWCZYK SŁAWOMIR, STOPA JACEK NEW MEDIA 

SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław

(540) URBAN CITY

(531) 27.05.01, 07.01.08

(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy z wyłącze-

niem tych towarów, które służą do jazdy na motocyklu.



Nr  ZT31/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 17

(210) 469628 (220) 2017 03 28

(731) SZROBARCZYK AGNIESZKA AIM, Gliwice

(540) fi tnezja

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 41 informacja o rekreacji, kultura fi zyczna, na-

uka gimnastyki, planowanie przyjęć, prowadzenie zajęć fi t-

ness, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fi zyczne], 

43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, obsługa gastronomiczna 

z własnym zapleczem, produktami i transportem, obsługa 

gastronomiczna własnym zapleczem, produktami diete-

tycznymi i transportem, usługi barowe, usługi restauracyjne, 

usługi dostarczania posiłków.

(210) 469717 (220) 2017 03 30

(731) SZYMONA PAWEŁ, Szerokie

(540) 

(531) 03.01.04, 03.01.16, 03.01.24, 29.01.13

(510), (511) 5 preparaty witaminowe, odżywcze suplemen-

ty diety dla sportowców, 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 

38  prowadzenie portalu internetowego o tematyce bokser-

skiej obejmujące usługi polegające na przesyłaniu wiadomo-

ści za pośrednictwem witryny internetowej, prowadzenie 

internetowego forum dyskusyjnego o tematyce bokserskiej, 

udostępnianie osobom trzecim internetowego portalu, wor-

talu lub innego serwisu internetowego do wymiany informa-

cji o tematyce bokserskiej, 41 produkcja fi lmów i instrukta-

ży na taśmach video o tematyce sportowej oraz zdrowego 

żywienia.

(210) 469751 (220) 2017 03 30

(731) MAZUREK MARCIN WOJCIECH, Sulbiny

(540) Bedok

(531) 27.05.01, 29.01.01

(510), (511) 30 kawa, herbata, yerba mate, kawa mrożona, 

32 bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, napo-

je bezalkoholowe: energetyzujące, dla sportowców, owoco-

we, warzywne, piwo, soki.

(210) 469773 (220) 2017 03 30

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH 

KABLOMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy

(540) Pulnet

(531) 09.01.07, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 38 usługi telekomunikacji komórkowej i stacjo-

narnej, usługi informacyjne i doradcze w zakresie komunika-

cji, usługi umożliwiania dostępu Internetu, usługi przesyłania 

poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania 

i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji gło-

sowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomunikacyj-

nych, usługi przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i ob-

razu w tym wypowiedzi głosowych, zdjęć, muzyki, fi lmów, 

grafi k na tapetę w telefonie komórkowym, wygaszaczy 

ekranu, dzwonków telefonicznych, ikon grafi cznych, treści 

audio, muzycznych, treści multimedialnych, przez portale 

telekomunikacyjne i portale internetowe, usługi przesyłania 

danych, wiadomości, dźwięku i obrazu w tym wypowiedzi 

głosowych, zdjęć, muzyki, fi lmów, grafi k na tapetę w telefo-

nie komórkowym, wygaszaczy ekranu, dzwonków telefo-

nicznych, ikon grafi cznych, treści audio, muzycznych, treści 

multimedialnych, za pośrednictwem sieci telekomunikacji 

komórkowej, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej 

za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, 

przekazywanie danych przy pomocy terminali komputero-

wych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za po-

mocą przekazu satelitarnego, udostępnianie połączeń z sie-

ciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących 

do przekazywania głosu, obrazu danych za pomocą telefonii 

analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron inter-

netowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpo-

średnio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, połączenie 

ze światową siecią komputerową za pośrednictwem teleko-

munikacji, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, 

nie do pobierania z sieci komputerowych, udostępnianie 

dzwonków telefonicznych, grafi ki na tapety, ikon grafi cz-

nych, wygaszaczy ekranu, informacji, treści audio i muzycz-

nych, wideo oraz innych treści multimedialnych oraz możli-

wości wysyłania wiadomości tekstowych, dostępnych i/lub 

rozgrywanych za pośrednictwem urządzeń przenośnych 

i telefonów, udostępnianie oprogramowania, w tym opro-

gramowania do telefonów komórkowych, w tym umożli-

wiającego za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz 

za pośrednictwem sieci teleinformatycznych Internet dostęp 

do i pobieranie różnych usług, aplikacji, gier, muzyki, grafi ki 

na tapetę, wygaszaczy ekranu, dzwonków telefonicznych, 

ikon grafi cznych i innych informacji oraz treści multimedial-

nych, 41 organizowanie rozrywki internetowej, informacje 

o imprezach internetowych, usługi nauczania i rozrywki pro-

wadzone za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej oraz 

sieci teleinformatycznych Internet, publikacja elektroniczna 

on-line książek i periodyków, organizacja gier rozrywkowych, 

w tym gier on-line, 42 projektowanie, ulepszanie, instalacja, 

utrzymanie oprogramowania komputerowego.
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(210) 470133 (220) 2017 04 07

(731) RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź

(540) R polska strefa!

(531) 27.05.01, 29.01.12, 04.05.05, 16.03.13, 24.17.04

(510), (511) 9 programy komputerowe oraz systemy infor-

matyczne rezerwacji turystycznej, w tym wycieczek, podró-

ży, noclegów, hoteli, posiłków, transportu, 35 reklama, usługi 

reklamy, zarządzanie administracyjne hotelami, 39 prowa-

dzenie agencji i biur turystycznych oraz usługi turystyczne 

(z wyjątkiem rezerwacji hoteli i pensjonatów), organizowa-

nie wycieczek, wycieczek morskich oraz podróży, w tym 

rezerwacji miejsc, zwiedzania i transportu, organizowanie 

wycieczek typu wypoczynek i zwiedzanie, usługi transportu 

pasażerskiego oraz transportu przedmiotów wartościowych, 

usługi transportu lądowego, w tym autobusami, samocho-

dami, kolejami, usługi transportu wodnego rzecznego l Inne-

go śródlądowego oraz morskiego, w tym: barkami, łodziami, 

promami, statkami i okrętami, usługi transportu powietrzne-

go, czarterowanie, usługi informacji, rezerwacji i pośrednic-

twa w transporcie, 43 prowadzenie agencji i biur zakwatero-

wania oraz rezerwacji noclegów (hotele, pensjonaty, domy 

wypoczynkowe i turystyczne, kempingi, kwatery), organizo-

wanie obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), prowadze-

nie wynajmu noclegów, prowadzenie hoteli, pensjonatów, 

domów wypoczynkowych, domów turystycznych, moteli, 

kempingów, usługi barowe oraz posiłków restauracyjnych, 

prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, kantyn, kawiar-

ni, kafeterii, restauracji, restauracji samoobsługowych.

(210) 470197 (220) 2017 04 08

(731) PIEROT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarbimierzyce

(540) KRYSZTAŁOWY PUPIL

(531) 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 20 fi gurki, statuetki, ozdoby i dekoracje wykona-

ne z tworzyw sztucznych, z gipsu, z drewna, z kości, z ratta-

nu, z wosku, z żywicy, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 

fi gurki do zabawy.

(210) 470222 (220) 2017 04 10

(731) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra

(540) Diamond Reel

(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.15.19, 17.02.02

(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i ha-

zardowych, interaktywnych gier on-line oraz gier kompute-

rowych, gry wideo w formie programów komputerowych 

zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, gry 

komputerowe w formie programów komputerowych zapi-

sanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, termi-

nale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier 

hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne, 

gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne] 

gry wideo i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo, 

w tym gry hazardowe, przenośne - podręczne gry kompu-

terowe, w tym gry hazardowe, 41 usługi w zakresie gier on-

line i aplikacji on-line związanych z grami, gier Internetowych 

nie do pobrania i instalacji na komputerze, hazardowych gier 

on-line, gier komputerowych dostępnych on-line, w tym gier 

hazardowych.

(210) 470228 (220) 2017 04 10

(731) MORELE.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) motoria.pl

(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje rekla-

mowe, aukcje publiczne, badania rynku, dystrybucja mate-

riałów reklamowych, próbek, druków, prospektów, broszur, 

dekorowanie wystaw sklepowych, doradztwo specjalistycz-

ne w zakresie prowadzenia działalności reklamowo-promo-

cyjnej, gromadzenie i udostępnianie informacji, informacja 

o działalności handlowej, komis artykułów używanych, foto-

kopiowanie, organizowanie działalności gospodarczej, orga-

nizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, ob-

sługa baz danych dostępnych przez Internet, pozyskiwanie 

baz danych do komputerowych baz danych, pokazy towa-

rów, sortowanie danych w bazach komputerowych, promo-

cja, publikowanie tekstów reklamowych, reklama za pośred-

nictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń 

reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, usługi 

reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe świadczone 

za pośrednictwem mediów w tym globalnej sieci kompu-

terowej Internet, telewizji, radia, prasy, usługi pośrednictwa 

handlowego przez sieć komputerową Internet, wynajmowa-

nie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie 

zbiorami informatycznymi, informacja handlowa, prezentacja 

oferty handlowej w Internecie, promocja sprzedaży, dostar-

czanie informacji handlowej, prezentacja oferty handlowej 

w Internecie, organizowanie giełd, aukcji, przetargów, po-

kazów towarów, targów oraz wystaw w celach handlowych, 

reklamowych lub promocyjnych.

(210) 470269 (220) 2017 04 10

(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) SutriVel

(510), (511) 3 kosmetyki ochronne, preparaty do higieny, 

5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność 

dietetyczna do celów medycznych, żywność do celów me-

dycznych, preparaty do celów medycznych, maści, płyny, 

żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, kro-
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ple do celów medycznych, plastry do celów medycznych, 

materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych, 

środki i preparaty higieniczne do celów medycznych.

(210) 470270 (220) 2017 04 10

(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) SutriSept

(510), (511) 3 kosmetyki ochronne, preparaty do higieny, 

5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność 

dietetyczna do celów medycznych, żywność do celów me-

dycznych, preparaty do celów medycznych, maści, płyny, 

żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, kro-

ple do celów medycznych, plastry do celów medycznych, 

materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych, 

środki i preparaty higieniczne do celów medycznych.

(210) 470365 (220) 2017 04 11

(731) SUEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) EKOFERTEC

(510), (511) 1 środki chemiczne dla potrzeb rolnictwa, 

ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, środki chemiczne do po-

prawiania lub zmiany właściwości gleby, preparaty che-

miczne z mikroelementami dla roślin, preparaty chemiczne 

do regulacji wzrostu i owocowania roślin, preparaty che-

miczne do ochrony roślin, 35 zgromadzenie i wyselekcjo-

nowanie w sklepach lub hurtowniach w celu umożliwienia 

klientom poznania oferty i dokonania zakupu w dogodnych 

warunkach środków chemicznych dla potrzeb rolnictwa, 

ogrodnictwa i leśnictwa, nawozów, środków chemicznych 

do poprawiania lub zmiany właściwości gleby, preparatów 

chemicznych z mikroelementami dla roślin, preparatów 

do regulacji wzrostu i owocowania roślin, preparatów che-

micznych do ochrony roślin, usługi w zakresie sprzedaży 

wszystkich wymienionych towarów poprzez sieci kompute-

rowe zwłaszcza poprzez Internet.

(210) 470375 (220) 2017 04 11

(731) DOLNOŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, 

Wrocław

(540) Smaki Dolnego Śląska

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.05

(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-

darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 

biurowe, 39 organizowanie podróży, informacja turystyczna, 

świadczenie usług w zakresie informacji podróżnej, udo-

stępnianie informacji turystycznych za pomocą komputera, 

udzielanie informacji o podróżowaniu za pośrednictwem 

Internetu, udzielanie informacji turystycznych za pośrednic-

twem Internetu, udzielanie informacji turystycznych, usługi 

agencji podróży i rezerwacji miejsc dla podróżnych, usługi 

doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, zwiedza-

nie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, 

usługi organizowania wycieczek, 41 nauczanie, kształcenie, 

rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopa-

trzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 470487 (220) 2017 04 13

(731) NIECIECKA KATARZYNA TAGROS-POLSKA, Łódź

(540) tagros polska

(531) 03.05.09, 03.05.24, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, przetworzone 

produkty mięsne, mrożone produkty rybne, gotowe pro-

dukty z warzyw, produkty serowarskie, produkty z owoców 

suszonych, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane 

owoce i warzywa, suszone grzyby, przetworzone grzyby, 

warzywa preparowane, owoce przetworzone, przekąski 

z owoców, przekąski ziemniaczane, ryby przetworzone, mię-

so, ryby, drób, dziczyzna, żywność przygotowywana z ryb, 

sałatki warzywne, dżemy, grzyby konserwowane, mięso 

konserwowane, przetworzone artykuły spożywcze pocho-

dzenia zwierzęcego, przetworzone warzywa i owoce, nabiał, 

produkty rybne, mięsne, tłuszcze jadalne, desery jogurtowe, 

desery owocowe, desery mleczne, batony spożywcze, bur-

gery mięsne, produkty mięsne mrożone, przeciery warzyw-

ne, gotowe produkty z warzyw, warzywa w puszkach, kon-

centraty soków warzywnych do konsumpcji, przetworzone 

owoce morza, burgery warzywne, zupy w puszkach, potra-

wy i produkty na bazie nabiału, 31 świeże warzywa, świeże 

owoce, świeże grzyby, zboża, świeże nasiona, świeże ryby, 

ryż nieprzetworzony, zioła ogrodowe świeże, nieprzetwo-

rzone zboża, otręby zbożowe, 35 doradztwo w zakresie or-

ganizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, reklama, 

rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zarządzanie 

działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży artykułów żyw-

nościowych i napojów.

(210) 470699 (220) 2017 04 20

(731) MADEJ WRÓBEL MARKETING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Ruda Śląska

(540) MADEJ WRÓBEL RODZINNA TRADYCJA OD 1992 

POLSKA TRADYCJA KIEŁBASA WIEJSKA TYLKO MIĘSO 

I PRZYPRAWY BEZ KONSERWANTÓW ORYGINALNA 

RECEPTURA

(531) 02.01.11, 08.05.01, 08.05.02, 24.03.01, 24.03.07, 24.03.18, 

19.01.06, 19.01.07, 27.05.01, 29.01.15, 08.05.01, 08.05.03

(510), (511) 29 kiełbasy.
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(210) 470723 (220) 2017 04 20

(731) JANKOWSKA AGNIESZKA, JANKOWSKI TOMASZ 

LARUM SPÓŁKA CYWILNA, Józefów

(540) 1989 LARUM

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.17, 26.04.18, 29.01.01

(510), (511) 9 urządzenia telewizji przemysłowej, w tym: prze-

tworniki wizji, multipleksery, monitory, kamery, urządzenia 

do przekazywania wizji bezprzewodowe, komputery, czyt-

niki, urządzenia do kontroli ruchu osobowego, w tym: czyt-

niki, kontrolery, komputery, oprogramowanie, elektroniczne 

urządzenia antywłamaniowe, elektroniczne wykrywacze 

pożarów, 37 usługi w zakresie instalowania:telewizji przemy-

słowej, elektronicznych urządzeń antywłamaniowych, urzą-

dzeń do kontroli ruchu osobowego i wykrywaczy pożarów.

(210) 470774 (220) 2017 04 21

(731) ITALIAN PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ItalianPaper

(531) 29.01.14, 20.05.01, 20.05.25, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-

mi, preparaty do czyszczenia, kosmetyki, ścicreczki nasączane 

detergentami, do czyszczenia, produkty toaletowe, 16 papier 

higieniczny, papier toaletowy, ręczniki do twarzy papierowe, 

ręczniki papierowe,chusteczki do nosa [papierowe], serwetki 

stołowe papierowe, serwety na stół papierowe.

(210) 470797 (220) 2017 04 22

(731) GANCARZ KATARZYNA ANNA GANEKO HANDEL 

I USŁUGI, Wierzbica Górna

(540) GANEKO handel i usługi

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 29.01.14

(510), (511) 44 usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, 

ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 470811 (220) 2017 04 24

(731) ZAKŁAD HODOWLI PSTRĄGA MYLOF SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zapora

(540) Zakład Hodowli Pstrąga Mylof

(510), (511) 29 fi lety rybne, ikra rybia przetworzona, kawior, 

konserwowane ryby, konserwy rybne, potrawy z ryb do spo-

życia przez ludzi, ryby, żywność przygotowywana z ryb, 

31 ikra rybia, ryby żywe, 41 organizowanie imprez w celach 

rozrywkowych.

(210) 470825 (220) 2017 04 24

(731) WALKOWICZ LUCJAN PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE LUMAR, 

Byczyna

(540) LUMAR CONFECTIONERY FINEST QUALITY Sisi

(531) 07.01.09, 06.07.08, 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.10, 

29.01.15

(510), (511) 30 batony lukrecjowe, biszkopty, ciasteczka, 

ciastka, ciasto z owocami, cukierki, czekolada, herbatniki, 

herbatniki petit-beurre, kakao, wyroby z kakao, karmelki, dra-

żetki, krakersy, makaroniki jako wyroby cukiernicze, wyroby 

cukiernicze na bazie migdałów, miód, muesli, wyroby cukier-

nicze na bazie orzeszków arachidowych, pastylki cukiernicze, 

piernik, pomadki, pralinki, słodycze, słodziki naturalne, sucha-

ry, wafl e, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, płatki owsia-

ne, wyroby cukiernicze, chałwa, polewa kakaowa, pomada, 

wyroby oblewane masą karmelkową, wyroby z mas tłustych, 

marcepan, wyroby z tłuszczu kakaowego, wyroby w czekola-

dzie, wyroby czekoladowane, cukierki czekoladowane o rdze-

niu miękkim, cukierki czekoladowane o rdzeniu z karmelków 

nadziewanych, drażetki czekoladowane, herbatniki czekola-

dowane, pierniki czekoladowane i wafl e czekoladowane.

(210) 470837 (220) 2017 04 24

(731) HALLUXDUO PIOTR KRAWCZUK I MARCIN POPOW 

LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA, Poznań

(540) hallux duo zaufanie profesjonalizm

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 44 usługi klinik medycznych, usługi medyczne, 

chirurgia plastyczna.

(210) 470844 (220) 2017 04 24

(731) ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) CITY COMFORT GRUPA CITYSERVICE

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 36 usługi w zakresie 

nieruchomości, 43 hotele, hostele i pensjonaty zakwatero-

wanie wakacyjne i turystyczne.
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(210) 470853 (220) 2017 04 24

(731) PLAYSTOP DIVISION SPÓŁKA JAWNA MICHAŁ ZAJĄC, 

AGATA DĄBROWSKA, OLGA BORDA, Gliwice

(540) 126pe

(531) 24.17.02, 27.07.01, 27.05.01

(510), (511) 16 afi sze, plakaty, plakaty reklamowe, plakaty 

wykonane z papieru, plakaty z kartonu, oprawione plaka-

ty, afi sze, plakaty z papieru lub kartonu, plakaty z papieru, 

pocztówki i widokówki, karty pocztowe, pocztówki, papier 

pocztówkowy, 21 fi liżanki i kubki, kubki, kubki ceramiczne, 

kubki do kawy, kubki do napojów, kubki porcelanowe, kub-

ki papierowe, kubki szklane, kubki wykonane z porcelany, 

kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kubki z porce-

lany, papierowe kubki, kubki z chińskiej porcelany, kubki 

z gliny garncarskiej, kubki plastikowe, 25 czapki basebal-

lowe, czapki bejsbolówki, czapki sportowe, czapki z dasz-

kiem, akcesoria na szyję, apaszki, apaszki [chustki], artykuły 

odzieżowe w stylu sportowym, bermudy, bermudy (szorty), 

bezrękawniki, bielizna dla mężczyzn, funkcjonalne koszulki 

termoaktywne, koszulki bez rękawów, koszulki bez rękawów 

do biegania, koszulki dla dzieci, koszulki polo, koszulki polo 

z dzianiny, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki 

z krótkim lub z długim rękawem, koszulki z krótkim ręka-

wem, koszulki z nadrukami, bluzy dresowe, bluzy sportowe, 

bluzy sportowe z kapturem, kurtki bluzy, bluzy z kapturem, 

koszule, koszule z dzianiny, koszule z kołnierzykiem, koszule 

z długimi rękawami, komplety koszulek i spodenek, nakrycia 

głowy dla dzieci, odzież dla małych dzieci, odzież dziecięca, 

odzież wierzchnia dla dzieci, spodnie dziecięce.

(210) 470966 (220) 2017 04 26

(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Powiedz to na słodko!

(510), (511) 1 kwas cytrynowy, 29 żelatyna, zupy w proszku, 

zupy w puszkach, śmietanka do kawy w proszku, śmietana 

w proszku (produkty mleczne),wiórki kokosowe, warzywa 

suszone, rodzynki, puree ziemniaczane w proszku, placki 

ziemniaczane, przetworzone produkty mięsne, pektyna 

do celów kulinarnych, pasty mięsne (w tym pasztety i sma-

lec), owocowe nadzienie do ciast, orzechy przetworzone, 

orzechy przyprawione, orzechy preparowane, orzechy ja-

dalne, napoje mleczne, nabiał i substytuty nabiału, mrożo-

ne gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, mleko 

w proszku, mleczne produkty, mięso konserwowane, mię-

sne nadzienie do ciast, mieszanki do zup, mielonki w postaci 

konserw, krokiety, kostki do zup, konserwy z owocami, kon-

serwy rybne, konserwy mięsne, koncentraty rosołowe, kon-

centraty soków warzywnych do konsumpcji, gotowe posiłki 

z mięsa (mięso jako główny składnik), jaja w proszku, goto-

we posiłki składające się głównie z owoców morza, galarety 

mięsne, galaretki owocowe, fl aki, ekstrakty mięsne, ekstrak-

ty do zup, dżemy, desery owocowe, bita śmietana, buliony, 

kompoty, pasty owocowe i warzywne, marynaty, mieszanki 

do sporządzania wywarów rosołowych, 30 aromaty do ciast, 

preparaty aromatyczne do żywności, aromaty do ciast inne 

niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze 

inne niż olejki eteryczne, aromaty w formie sosów w prosz-

ku, aromaty waniliowe, batoniki, preparaty usztywniające 

do bitej śmietany, budynie deserowe w proszku, budynie 

deserowe, chleb, ciasta, ciasta gotowe do pieczenia, ciasta 

mrożone, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, 

ciasteczka w proszku, masa do pieczenia ciast, ciasto bisz-

koptowe, ciasto na ciastka, ciasto na słodkie wypieki, ciasto 

na wafl e, ciasto o przedłużonej trwałości, ciasto w proszku, 

cukier do produkcji dżemów, cukier do produkcji galare-

tek, cukier puder, cykoria stosowana jako substytut kawy, 

mieszanki zawierające cykorie do wykorzystywania jako 

substytut kawy, cynamon (przyprawa), czekolada, czekola-

da w proszku, czekolada na polewy lub posypki, czekolad-

ki, czekoladowe ozdoby do ciast, dania gotowe suche lub 

w płynie zawierające gównie ryż, dania gotowe zawierające 

makaron, dekoracje cukiernicze do ciast, desery lodowe, 

desery mrożone, desery z muesli, drożdże instant, glukoza 

w proszku do celów spożywczych, gofry, gotowa kawa i na-

poje na bazie kawy, gotowe ciasto na placki, gotowe desery 

na bazie czekolady, gotowe mieszanki do pieczenia, gotowe 

sosy, gotowe spody do ciast, jadalne wafl e, kakao palone, 

w proszku, granulowane, lub w napojach, kawa aromaty-

zowana, kawa bezkofeinowa, herbata, kawa liofi lizowana, 

kawa rozpuszczalna, kawa słodowa, koncentraty kawy, krem 

budyniowy w proszku, laski wanilii, lukier do polewania 

ciast, lody, lody w proszku, mąka ziemniaczana do celów 

spożywczych, mieszkanki do ciast, mieszanki do oranżady 

w proszku, artykuły spożywcze przeznaczone do mieszanek 

na nadzienie, mieszanki na lukier, mięsne sosy, musy czeko-

ladowe, musy deserowe, nadzienie na bazie kremu budynio-

wego do tortów i ciast, naleśniki, napoje zawierające kakao, 

naturalne substancje słodzące, oranżada w proszku (wyroby 

cukiernicze), pasty warzywne (sosy), pierniki, pizza, placki, 

polewy cukiernicze, polewy do lodów, posypka w postaci 

koralików z kolorowego cukru, potrawy na bazie mąki, pre-

paraty aromatyczne do lodów, proszek do pieczenia, proszki 

do sporządzania lodów, przyprawy, przyprawy do pieczenia, 

puddingi w proszku, rozpuszczalne kakao w proszku, serniki, 

słodkie polewy i nadzienia, słone sosy, soda do pieczenia, 

sorbety (lody), sos do spaghetti, sos w proszku, sosy do go-

towania, sosy do makaronów, sosy do pizzy, sosy do ryżu, 

sosy do sałatek, sosy na bazie pomidorów, sosy owocowe, 

sosy salsa, sosy sałatkowe (dressingi), sosy w puszkach, sosy 

zagęszczane, sól do konserwowania żywności, sól kuchen-

na, syrop skrobiowy w proszku (do żywności), wanilia, cia-

sto śniadaniowe, ciasto śliwkowe, ciasto fi lo, ciasto kruche, 

lukrowane ciasto, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, 

musy, jogurt mrożony (lody spożywcze), polewy na bazie 

mąki, słodycze (cukierki), 32 koncentraty do sporządzania 

napojów bezalkoholowych, napoje bezalkoholowe, napoje 

gazowane (proszek do wytwarzania), soki, syropy do napo-

jów, koncentraty soków owocowych.

(210) 470967 (220) 2017 04 26

(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Powiedz to na słodko z Delectą

(510), (511) 1 kwas cytrynowy, 29 żelatyna, zupy w proszku, 

zupy w puszkach, śmietanka do kawy w proszku, śmietana 

w proszku (produkty mleczne),wiórki kokosowe, warzywa 

suszone, rodzynki, puree ziemniaczane w proszku, placki 

ziemniaczane, przetworzone produkty mięsne, pektyna 

do celów kulinarnych, pasty mięsne (w tym pasztety i sma-

lec), owocowe nadzienie do ciast, orzechy przetworzone, 

orzechy przyprawione, orzechy preparowane, orzechy ja-
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dalne, napoje mleczne, nabiał i substytuty nabiału, mrożo-

ne gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, mleko 

w proszku, mleczne produkty, mięso konserwowane, mięsne 

nadzienie do ciast, mieszanki do zup, mielonki w postaci kon-

serw, krokiety, kostki do zup, konserwy z owocami, konserwy 

rybne, konserwy mięsne, koncentraty rosołowe, koncentraty 

soków warzywnych do konsumpcji, gotowe posiłki z mięsa 

(mięso jako główny składnik), jaja w proszku, gotowe posił-

ki składające się głównie z owoców morza, galarety mięsne, 

galaretki owocowe, fl aki, ekstrakty mięsne, ekstrakty do zup, 

dżemy, desery owocowe, bita śmietana, buliony, kompoty, 

pasty owocowe i warzywne, marynaty, mieszanki do spo-

rządzania wywarów rosołowych, 30 aromaty do ciast, pre-

paraty aromatyczne do żywności, aromaty do ciast inne niż 

olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne 

niż olejki eteryczne, aromaty w formie sosów w proszku, aro-

maty waniliowe, batoniki, preparaty usztywniające do bitej 

śmietany, budynie deserowe w proszku, budynie deserowe, 

chleb, ciasta, ciasta gotowe do pieczenia, ciasta mrożone, 

ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, ciastecz-

ka w proszku, masa do pieczenia ciast, ciasto biszkoptowe, 

ciasto na ciastka, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wafl e, 

ciasto o przedłużonej trwałości, ciasto w proszku, cukier 

do produkcji dżemów, cukier do produkcji galaretek, cukier 

puder, cykoria stosowana jako substytut kawy, mieszanki za-

wierające cykorie do wykorzystywania jako substytut kawy, 

cynamon (przyprawa), czekolada, czekolada w proszku, 

czekolada na polewy lub posypki, czekoladki, czekoladowe 

ozdoby do ciast, dania gotowe suche lub w płynie zawiera-

jące gównie ryż, dania gotowe zawierające makaron, deko-

racje cukiernicze do ciast, desery lodowe, desery mrożone, 

desery z muesli, drożdże instant, glukoza w proszku do celów 

spożywczych, gofry, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, 

gotowe ciasto na placki, gotowe desery na bazie czekolady, 

gotowe mieszanki do pieczenia, gotowe sosy, gotowe spody 

do ciast, jadalne wafl e, kakao palone, w proszku, granulowa-

ne, lub w napojach, kawa aromatyzowana, kawa bezkofeino-

wa, herbata, kawa liofi lizowana, kawa rozpuszczalna, kawa 

słodowa, koncentraty kawy, krem budyniowy w proszku, laski 

wanilii, lukier do polewania ciast, lody, lody w proszku, mąka 

ziemniaczana do celów spożywczych, mieszkanki do ciast, 

mieszanki do oranżady w proszku, artykuły spożywcze prze-

znaczone do mieszanek na nadzienie, mieszanki na lukier, 

mięsne sosy, musy czekoladowe, musy deserowe, nadzienie 

na bazie kremu budyniowego do tortów i ciast, naleśniki, na-

poje zawierające kakao, naturalne substancje słodzące, oran-

żada w proszku (wyroby cukiernicze), pasty warzywne (sosy), 

pierniki, pizza, placki, polewy cukiernicze, polewy do lodów, 

posypka w postaci koralików z kolorowego cukru, potrawy 

na bazie mąki, preparaty aromatyczne do lodów, proszek 

do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przyprawy, 

przyprawy do pieczenia, puddingi w proszku, rozpuszczalne 

kakao w proszku, serniki, słodkie polewy i nadzienia, słone 

sosy, soda do pieczenia, sorbety (lody), sos do spaghetti, sos 

w proszku, sosy do gotowania, sosy do makaronów, sosy 

do pizzy, sosy do ryżu, sosy do sałatek, sosy na bazie pomi-
dorów, sosy owocowe, sosy salsa, sosy sałatkowe (dressingi), 
sosy w puszkach, sosy zagęszczane, sól do konserwowania 
żywności, sól kuchenna, syrop skrobiowy w proszku (do 
żywności), wanilia, ciasto śniadaniowe, ciasto śliwkowe, cia-
sto fi lo, ciasto kruche, lukrowane ciasto, suche i świeże maka-

rony, kluski i pierogi, musy, jogurt mrożony (lody spożywcze), 

polewy na bazie mąki, słodycze (cukierki), 32 koncentraty 
do sporządzania napojów bezalkoholowych, napoje bezal-
koholowe, napoje gazowane (proszek do wytwarzania), soki, 

syropy do napojów, koncentraty soków owocowych.

(210) 470995 (220) 2017 04 26

(731) WALIŁKO ANNA, WALIŁKO MACIEJ ADAMASZEK 

SPÓŁKA CYWILNA, Koszalin

(540) adamaszek

(531) 09.01.11, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 20 łóżka i meble hotelowe, materace, poduszki, 

pościel (oprócz bielizny pościelowej), karnisze, szyny sufi to-

we, rolety okienne, rzymskie, austriackie, plisy okienne, ża-

luzje, 24 tkaniny i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych 

klasach, nakrycia na łóżka i stoły, pościel, bielizna pościelowa, 

prześcieradła, podkłady higieniczne na materace, koce, na-

rzuty, kołdry, poszwy na kołdry i poduszki, ręczniki, ścierecz-

ki, obrusy, serwety i inna bielizna stołowa, dekoracje ścienne 

z tkanin, poszewki ozdobne na poduszki, 37 Montaż na za-

mówienie dekoracji okien, karniszy, fi ran, zasłon, rolet, żaluzji, 

40 szycie na zamówienie dekoracji okien, fi ran, zasłon, rolet, 

obrusów i bielizny stołowej, narzut, poszewek dekoracyj-

nych, 42 projektowanie: dekoracji okien, narzut, obrusów.

(210) 471037 (220) 2017 04 27

(731) OLECKI LIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim

(540) HOTEL IMPERIALE

(531) 01.01.05, 01.01.10, 24.09.03, 24.09.07, 27.05.01

(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, zakwaterowa-

nie wakacyjne i turystyczne, usługi hotelowe, hotele, motele, 

pensjonaty, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi 

gastronomiczne, restauracje, kawiarnie, bary, cukiernie, usłu-

gi cateringowe, przygotowywanie dań (żywność, napoje) 

na zamówienie oraz ich dostawa, organizacja przyjęć, udo-

stępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, 

udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posie-

dzenia, konferencje, zjazdy, sympozja, usługi w zakresie za-

pewniania obiektów na uroczystości, wypożyczanie mebli, 

bielizny stołowej i zastawy stołowej.

(210) 471147 (220) 2017 05 04

(731) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice

(540) BASSANO
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(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.12

(510), (511) 18 torebki, skóra i imitacje skóry, aktówki (wy-

roby skórzane), zestawy podróżne (wyroby skórzane), wa-

lizki, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 

do przenoszenia, parasole i parasolki, 25 obuwie, nakrycia 

głowy, odzież, w tym paski.

(210) 471151 (220) 2017 05 04

(731) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice

(540) LASOCKI KIDS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18

(510), (511) 18 torebki, skóra i imitacje skóry, aktówki (wy-

roby skórzane), zestawy podróżne (wyroby skórzane), wa-

lizki, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 

do przenoszenia, parasole i parasolki, 25 obuwie, nakrycia 

głowy, odzież, w tym paski.

(210) 471160 (220) 2017 05 04

(731) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice

(540) sprandi EARTH GEAR

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.15.21, 26.04.18

(510), (511) 18 torebki, skóra i imitacje skóry, aktówki (wyro-

by skórzane), zestawy (wyroby skórzane), walizki, torby po-

dróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenosze-

nia, parasole i parasolki, 25 obuwie, nakrycia głowy, odzież, 

w tym paski.

(210) 471161 (220) 2017 05 04

(731) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice

(540) LASOCKI YOUNG

(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.12, 16.01.14, 26.01.10

(510), (511) 18 torebki, skóra i imitacje skóry, aktówki (wy-

roby skórzane), zestawy podróżne (wyroby skórzane), wa-

lizki, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 

do przenoszenia, parasole i parasolki, 25 obuwie, nakrycia 

głowy, odzież, w tym paski.

(210) 471225 (220) 2017 05 05

(731) MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała

(540) MURAPOL HRE

(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlo-

wej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 

36 ubezpieczenia, działalność fi nansowa, bankowość, usługi 

związane z majątkiem nieruchomym, 37 usługi budowlane, 

budowa i naprawy magazynów, informacja o naprawach, in-

stalowanie i naprawy pieców, instalowanie i naprawy wind, 

instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, in-

stalowanie oraz naprawy urządzeń klmatyzacyjnych, montaż 

i naprawy instalacji przeciwpożarowych, montaż i naprawy 

instalacji gazowych, instalowanie drzwi i okien, 38 telekomu-

nikacja, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz 

ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, 

projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania 

komputerowego.

(210) 471226 (220) 2017 05 05

(731) MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała

(540) 

(531) 26.04.04, 26.04.09, 29.01.12

(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlo-

wej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 

36 ubezpieczenia, działalność fi nansowa, bankowość, usługi 

związane z majątkiem nieruchomym, 37 usługi budowlane, 

budowa i naprawy magazynów, informacja o naprawach, in-

stalowanie i naprawy pieców, instalowanie i naprawy wind, 

instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, in-

stalowanie oraz naprawy urządzeń klmatyzacyjnych, montaż 

i naprawy instalacji przeciwpożarowych, montaż i naprawy 

instalacji gazowych, instalowanie drzwi i okien, 38 telekomu-

nikacja, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz 

ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, 

projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania 

komputerowego.
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(210) 471308 (220) 2017 05 08

(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU

(540) VIFON SINCE 1963 PIĘĆ SMAKÓW ZUPA 

BŁYSKAWICZNA LEKKO PIKANTNA FIVE SPICES 

INSTANT NOODLE SOUP (SLIGHTLY HOT)

(531) 29.01.15, 25.01.05, 11.03.08, 11.03.11, 11.03.20, 08.07.01, 

08.07.03, 05.09.21, 26.04.04, 26.04.22, 05.09.15, 27.05.01, 

05.11.01

(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) 471309 (220) 2017 05 08

(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU

(540) VIFON SINCE 1963 KURCZAK PIECZONY ZUPA 

BŁYSKAWICZNA O SMAKU KURCZAKA LEKKO 

PIKANTNA BARBECUE CHICKEN FLAVOUR INSTANT 

NOODLE SOUP (SLIGHTLY HOT)

(531) 25.01.05, 11.03.08, 11.03.11, 11.03.20, 29.01.15, 27.05.01, 

26.04.04, 26.04.22, 08.07.01, 08.07.03, 05.09.06, 

05.09.08, 05.09.15, 05.03.11

(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy 

i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, su-

szone warzywa, koncentraty, oleje i tłuszcze jadalne, bły-

skawiczne zupy miso, zupy w proszku, 35 sprzedaż hurtowa 

i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu 

artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo 

w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie tar-

gów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materia-

łów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, 

zup błyskawicznych, informacja handlowa, promocja 

sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, 

usługi organizowania programów lojalnościowych, rekla-

ma za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, 

publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i pro-

wadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów 

spożywczych, zup błyskawicznych.

(210) 471311 (220) 2017 05 08

(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU

(540) VIFON SINCE 1963 POMIDOROWA PO AZJATYCKU 

ZUPA BŁYSKAWICZNA ŁAGODNA TOMATO INSTANT 

NOODLE SOUP (MILD)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.22, 25.01.05, 11.03.08, 

11.03.11, 11.03.20, 08.07.01, 08.07.03, 05.09.08, 05.09.17

(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.
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(210) 471312 (220) 2017 05 08

(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU

(540) VIFON SINCE 1963 TOM YUM KREWETKOWA TAJSKA 

ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU KREWETKOWYM 

OSTRA TOM YUM FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP 

(HOT)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.22, 25.01.05, 11.03.08, 

11.03.11, 11.03.20, 08.07.01, 08.07.03, 03.09.16, 05.09.15

(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) 471425 (220) 2017 05 09

(731) RZETELNA GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) R§R Rzetelny Regulamin

(531) 26.01.04, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.14, 24.17.25

(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, badania 

biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, 

badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo 

w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradz-

two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 

gospodarczej, handlowe informacje i porady udzielane 

konsumentom [punkty informacji konsumenckiej] optyma-

lizacja stron internetowych, organizowanie targów w ce-

lach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradz-

two biznesowe], usługi doradztwa w zakresie działalności 

gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności 

biznesowej, 41 hazard, informacja o edukacji, komputero-

we przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie 

praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów 

edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadze-

nie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 

organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 

i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 

warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [eduka-

cja lub rozrywka], organizowanie loterii, pisanie scenariuszy 

do celów innych niż reklamowe, produkcja fi lmów innych 

niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie on-line 

elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów 

innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elek-

tronicznych [nie do pobrania], 42 doradztwo dotyczące 

bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie 

bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpie-

czeństwa internetowego, doradztwo w zakresie projek-

towania stron internetowych, przechowywanie danych 

elektronicznych, tworzenie zapasowych kopii danych poza 

lokalizacją użytkownika, 45 badania prawne, doradztwo 

w zakresie własności intelektualnej, mediacje, monitoro-

wanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa 

prawnego, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi 

alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi prawne 

związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usłu-

gi serwisów społecznościowych on-line, usługi w zakresie 

przygotowywania dokumentów prawnych, wynajem nazw 

domen internetowych.

(210) 471426 (220) 2017 05 09

(731) RZETELNA GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) R§G Rzetelna Grupa

(531) 24.17.25, 26.01.04, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.14

(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, badania 

biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, 

badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo 

w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradz-

two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 

gospodarczej, handlowe informacje i porady udzielane 

konsumentom [punkty informacji konsumenckiej] optyma-

lizacja stron internetowych, organizowanie targów w ce-

lach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradz-

two biznesowe], usługi doradztwa w zakresie działalności 

gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności 

biznesowej, 41 hazard, informacja o edukacji, komputero-

we przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie 

praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów 

edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadze-

nie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 

organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 

i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 

warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [eduka-

cja lub rozrywka], organizowanie loterii, pisanie scenariuszy 

do celów innych niż reklamowe, produkcja fi lmów innych 

niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie on-line 
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elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów 

innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elek-

tronicznych [nie do pobrania], 42 doradztwo dotyczące 

bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie 

bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpie-

czeństwa internetowego, doradztwo w zakresie projek-

towania stron internetowych, przechowywanie danych 

elektronicznych, tworzenie zapasowych kopii danych poza 

lokalizacją użytkownika, 45 badania prawne, doradztwo 

w zakresie własności intelektualnej, mediacje, monitoro-

wanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa 

prawnego, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi 

alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi prawne 

związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usłu-

gi serwisów społecznościowych on-line, usługi w zakresie 

przygotowywania dokumentów prawnych, wynajem nazw 

domen internetowych.

(210) 471430 (220) 2017 05 09

(731) GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce

(540) Adam i Ada

(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki (książki 

w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, in-

terfejsy komputerowe, programy komputerowe, kompute-

rowe bazy danych, 16 czasopisma, publikacje periodyczne, 

broszury, ulotki, biuletyny, gazety, karty pocztowe, albumy, 

atlasy, ramki do fotografi i, kalendarze, kalendarze z kartkami 

do wyrywania, kartki okolicznościowe, papeteria, katalogi, 

komiksy, koperty, książki, mapy geografi czne, notesy, repro-

dukcje obrazów, papier do pakowania, podręczniki, torebki 

do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, publikacje 

reklamowe, materiały drukowane, nalepki, naklejki, artykuły 

i materiały piśmienne, 39 dystrybucja książek i czasopism, 

40 drukowanie książek i czasopism, usługi poligrafi czne 

i skład drukarski, 41 usługi w zakresie szkoleń na odległość, 

wydawania i publikowania tekstów literackich i dydaktycz-

nych, pisania tekstów innych niż reklamowe, wszelkie usługi 

wydawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone z wy-

korzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi 

nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usłu-

gi organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, 

usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż 

teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek 

i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line publikacji 

zawartych w tej klasie, organizowanie i prowadzenie pra-

cowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie semi-

nariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.

(210) 471455 (220) 2017 05 10

(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot

(540) AA Pigmenty PhotoSoft

(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-

gnacji skóry, emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, 

żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, se-

rum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olej-

ki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, prepa-

raty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, 

przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty 

do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody 

toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, prepa-

raty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki 

do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki 

nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 pre-

paraty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji 

skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycz-

nych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze, 

sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty lecznicze 

do kąpieli.

(210) 471474 (220) 2017 05 10

(731) ENIRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) N NETIN

(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.15

(510), (511) 35 agencje reklamowe, usługi gromadzenia 

informacji i prowadzenia spisu fi rm oraz danych o fi rmach, 

reklama towarów i usług, usługi publikowania tekstów rekla-

mowych, prowadzenie akcji promocyjnych towarów przez 

telefon, usługi marketingowe za pośrednictwem telefonu 

i technik komputerowych, pozyskiwanie, aktualizowanie 

i gromadzenie danych w komputerowych bazach danych, 

badania rynkowe, badania biznesowe, reklama pocztowa 

bezpośrednia, doradztwo w dziedzinie strategii komunika-

cyjnych public relations, indeksowanie stron internetowych 

w celach handlowych i reklamowych, informacja o działal-

ności gospodarczej, zarządzenie plikami komputerowymi, 

negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, ob-

róbka tekstów reklamowych, opracowywanie CV dla osób 

trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja 

wyszukiwarek dla celów promocji dodatkowej, doradztwo 

biznesowe (outsourcing), pokazy towarów, produkowanie 

fi lmów reklamowych, reklama, rozpowszechnianie reklam, 

telefoniczne udzielanie informacji, telemarketing, tworzenie 

tekstów reklamowych, udostępnianie informacji o działalno-

ści gospodarczej za pośrednictwem stron internetowych, 

doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, usługi prze-

glądu prasy, usługi grafi czne do celów reklamowych, opraco-

wywania grafi czne do celów reklamowych, wynajmowanie 

czasu reklamowego w środkach przekazu, wynajmowanie 

przestrzeni reklamowych, wyszukiwanie informacji o plikach 

dla osób trzecich, zapewnianie platform informatycznych 

dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 42 tworze-

nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 

udostępnianie wyszukiwarek internetowych, wynajmowanie 

serwerów www.

(210) 471493 (220) 2017 05 11

(731) MODOLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki

(540) modoline

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, kurt-

ki, bluzy, szale, szaliki, apaszki, chusty, podkoszulki, T-shirty, 

bandany na szyję, koszule, bluzki, pulowery, krawaty, plastro-

ny, muszki, suknie, sukienki, rękawiczki, marynarki, spodnie, 

garnitury, kamizelki, wkładki do butów antypoślizgowe, 

bezrękawniki, biustonosze, staniki, majtki, buty, półbuty, 
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obcasy do butów, paski do butów, podeszwy do butów, 

pantofl e, drewniaki, klapki, sandały, etole, getry, kapelusze, 

czapki, odzież sportowa, obuwie sportowe, stroje i kostiumy 

do opalania i pływania, kurtki wełniane lub futrzane z kaptu-

rem, leginsy, nauszniki, palta, peleryny, piżamy, pończochy, 

skarpetki, podwiązki, rajstopy, rajtuzy, woalki, żakiety, kostiu-

my, pasy i paski z materiałów tekstylnych, 35 usługi sprze-

daży hurtowej i detalicznej odzieży, obuwia, nakryć głowy, 

usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej za pośrednictwem 

Internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy, usługi informacji 

handlowej dotyczącej odzieży, obuwia, nakryć głowy, re-

klama za pośrednictwem sieci komputerowych, publiko-

wanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 

i materiałów reklamowych, badania rynku, badanie opinii 

publicznej, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, po-

kazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych 

i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów 

reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 

zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz 

systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, 

sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarzą-

dzanie plikami.

(210) 471497 (220) 2017 05 11

(731) MODOLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki

(540) RED 5 by anja

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13

(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, kurt-

ki, bluzy, szale, szaliki, apaszki, chusty, podkoszulki, T-shirty, 

bandany na szyję, koszule, bluzki, pulowery, krawaty, plastro-

ny, muszki, suknie, sukienki, rękawiczki, marynarki, spodnie, 

garnitury, kamizelki, wkładki do butów antypoślizgowe, 

bezrękawniki, biustonosze, staniki, majtki, buty, półbuty, 

obcasy do butów, paski do butów, podeszwy do butów, 

pantofl e, drewniaki, klapki, sandały, etole, getry, kapelusze, 

czapki, odzież sportowa, obuwie sportowe, stroje i kostiumy 

do opalania i pływania, kurtki wełniane lub futrzane z kaptu-

rem, leginsy, nauszniki, palta, peleryny, piżamy, pończochy, 

skarpetki, podwiązki, rajstopy, rajtuzy, woalki, żakiety, kostiu-

my, pasy i paski z materiałów tekstylnych, 35 usługi sprze-

daży hurtowej i detalicznej odzieży, obuwia, nakryć głowy, 

usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej za pośrednictwem 

Internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy, usługi informacji 

handlowej dotyczącej odzieży, obuwia, nakryć głowy, re-

klama za pośrednictwem sieci komputerowych, publiko-

wanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 

i materiałów reklamowych, badania rynku, badanie opinii 

publicznej, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, po-

kazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych 

i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów 

reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 

zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz 

systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, 

sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarzą-

dzanie plikami.

(210) 471503 (220) 2017 05 11

(731) MODOLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki

(540) CODE X

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.13

(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, kurt-

ki, bluzy, szale, szaliki, apaszki, chusty, podkoszulki, T-shirty, 

bandany na szyję, koszule, bluzki, pulowery, krawaty, plastro-

ny, muszki, suknie, sukienki, rękawiczki, marynarki, spodnie, 

garnitury, kamizelki, wkładki do butów antypoślizgowe, 

bezrękawniki, biustonosze, staniki, majtki, buty, półbuty, 

obcasy do butów, paski do butów, podeszwy do butów, 

pantofl e, drewniaki, klapki, sandały, etole, getry, kapelusze, 

czapki, odzież sportowa, obuwie sportowe, stroje i kostiumy 

do opalania i pływania, kurtki wełniane lub futrzane z kaptu-

rem, leginsy, nauszniki, palta, peleryny, piżamy, pończochy, 

skarpetki, podwiązki, rajstopy, rajtuzy, woalki, żakiety, kostiu-

my, pasy i paski z materiałów tekstylnych, 35 usługi sprze-

daży hurtowej i detalicznej odzieży, obuwia, nakryć głowy, 

usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej za pośrednictwem 

Internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy, usługi informacji 

handlowej dotyczącej odzieży, obuwia, nakryć głowy, re-

klama za pośrednictwem sieci komputerowych, publiko-

wanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 

i materiałów reklamowych, badania rynku, badanie opinii 

publicznej, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, po-

kazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych 

i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów 

reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 

zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz 

systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, 

sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarzą-

dzanie plikami.

(210) 471504 (220) 2017 05 11

(731) MODOLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki

(540) EXIT

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, kurt-

ki, bluzy, szale, szaliki, apaszki, chusty, podkoszulki, T-shirty, 

bandany na szyję, koszule, bluzki, pulowery, krawaty, plastro-

ny, muszki, suknie, sukienki, rękawiczki, marynarki, spodnie, 

garnitury, kamizelki, wkładki do butów antypoślizgowe, 

bezrękawniki, biustonosze, staniki, majtki, buty, półbuty, 

obcasy do butów, paski do butów, podeszwy do butów, 

pantofl e, drewniaki, klapki, sandały, etole, getry, kapelusze, 

czapki, odzież sportowa, obuwie sportowe, stroje i kostiumy 

do opalania i pływania, kurtki wełniane lub futrzane z kaptu-

rem, leginsy, nauszniki, palta, peleryny, piżamy, pończochy, 

skarpetki, podwiązki, rajstopy, rajtuzy, woalki, żakiety, kostiu-

my, pasy i paski z materiałów tekstylnych, 35 usługi sprze-

daży hurtowej i detalicznej odzieży, obuwia, nakryć głowy, 

usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej za pośrednictwem 

Internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy, usługi informacji 

handlowej dotyczącej odzieży, obuwia, nakryć głowy, re-

klama za pośrednictwem sieci komputerowych, publiko-

wanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 

i materiałów reklamowych, badania rynku, badanie opinii 

publicznej, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, po-

kazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych 

i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów 
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reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 

zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz 

systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, 

sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarzą-

dzanie plikami.

(210) 471510 (220) 2017 05 11

(731) JANKOWSKI DANIEL, Legionowo

(540) ENSHIN KARATE

(531) 02.09.18, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 41 organizowanie szkolenia, edukacja, obozy 

sportowe, treningi, imprezy sportowo - rekreacyjne, kultura 

fi zyczna, kursy sportowe.

(210) 471532 (220) 2017 05 11

(731) KAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) nutia

(531) 05.07.06, 11.03.01, 26.04.01, 26.05.16, 27.05.01

(510), (511) 29 półprodukty z różnych orzechów do produk-

cji lodów i dla cukiernictwa.

(210) 471534 (220) 2017 05 11

(731) DOBRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BOŻEK KRZYSZTOF, DENIS 

HUBERT DOBRZE SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa

(540) FOR COW’S SAKE VEGAN BURGERS

(531) 03.04.02, 27.05.01

(510), (511) 43 restauracje.

(210) 471535 (220) 2017 05 11

(731) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) 300 szyfro KRZYŻÓWEK 11 7 1 10 5 17 15 12 11

(531) 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.03, 27.07.17, 29.01.15

(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urzą-

dzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafi i, 

urządzenia do nauczania, aparaty fotografi czne, aparaty kine-

matografi czne, aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, 

urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory kompute-

rowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania, pro-

cesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kresko-

wych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki danych, 

drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski 

do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wi-

deo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, 

MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci 

komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykiet-

ki na towarach elektroniczne, fi lmy naświetlone, fi lmy animo-

wane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery fi lmowe, 

kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, 

karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroproceso-

rem, magnetyczne karty identyfi kujące, karty magnetyczne 

kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia 

peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery 

przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, 

lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, 

lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki 

danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, 

maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, 

monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory - har-

dware komputerowy, monitory - programy komputerowe, 

nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody 

drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwa-

rzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne no-

śniki informacji, plotery, chipy, płyty fonografi czne, programy 

gier komputerowych, programy komputerowe jako software 

ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy kom-

puterowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie 

lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyj-

nych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi 

telewizji interaktywnej, przezrocza fotografi czne, publikacje 

elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery kom-

puterowe, software - oprogramowanie stałe dla komputerów 

nagrane, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, ste-

rowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe sys-

temu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, 

taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefo-

ny przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, kar-

ty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, kar-

ty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia 

do montażu fi lmów kinematografi cznych, urządzenia do na-

wigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowe-

go, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawa-



Nr  ZT31/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 29

nia, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii 

komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w za-

kresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze 

telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice 

ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo 

z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru 

telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądar-

kę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, na-

grywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane 

programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje ra-

diowe, fi lmy, nagrania dźwiękowe zapisane/ zarejestrowane 

w postaci taśm magnetycznych/fi lmowych, dysków magne-

tycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, 

z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach 

DVD i CD, 16 afi sze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, 

almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopi-

sma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki grafi czne, emble-

maty, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, foto-

grafi e, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kart-

kami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty 

muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, 

książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane 

z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, 

książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa 

krzyżówkowe, litografi e, makiety architektoniczne, mapy, 

mapy geografi czne, obrazy, materiały drukowane, materiały 

piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litografi cznej, prze-

zrocza, publikacje drukowane, reprodukcje grafi czne, rysunki 

i grafi ki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje 

do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organi-

zowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji interne-

towych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania in-

formacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia 

do fototelegrafi i, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do reje-

stracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, 

płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, 

płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci kom-

puterowe, fi lmy naświetlone, fi lmy animowane, hologramy, 

interfejsy komputerowe, kamery fi lmowe, kamery wizyjne, kar-

ty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, 

magnetyczne karty identyfi kujące, karty magnetyczne kodo-

wane, kodery magnetyczne, komputery, komputery przeno-

śne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyj-

nego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, ma-

gnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory 

obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware kom-

puterowy, monitory - programy komputerowe, nośniki do re-

jestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, 

układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, 

odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informa-

cji, plotery, chipy, płyty fonografi czne, programy gier kompu-

terowych, programy komputerowe jako software ładowalny, 

programy komputerowe nagrane, programy komputerowe 

pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup 

towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kana-

łów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji 

interaktywnej, przezrocza fotografi czne, publikacje elektro-

niczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputero-

we, software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagra-

ne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego 

nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, 

taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działają-

ce w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do au-

tomatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory 

elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu fi lmów 

kinematografi cznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, 

urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego 

i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywa-

nia i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urzą-

dzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazy-

wania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, 

urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elek-

troniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofo-

ny, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, 

zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę 

interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisy-

wania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje 

telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, fi lmy, nagra-

nia dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm ma-

gnetycznych/fi lmowych, dysków magnetycznych, dysków 

optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością od-

twarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD oraz ta-

kich jak: afi sze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, al-

manachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emble-

maty, fotografi e, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalen-

darze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okoliczno-

ściowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalo-

gi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie 

związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, sza-

radami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wy-

dawnictwa krzyżówkowe, litografi e, makiety architektoniczne, 

mapy, mapy geografi czne, obrazy, materiały drukowane, pod-

ręczniki, przedmioty sztuki litografi cznej, przezrocza, publika-

cje drukowane, reprodukcje grafi czne, rysunki i grafi ki związa-

ne z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo- 

importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi 

przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób 

trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania 

w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, bada-

nia czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, kiero-

wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 

specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, do-

radztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 

ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonal-

ne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie do-

konywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie 

dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, 

pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 

lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, infor-

macja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji 

o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, 

pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodar-

czą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicz-

nych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 

transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja in-

formacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja 

informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe 

zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 

wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 

trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 

sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji 

reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w posta-

ci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamo-

wych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów 

sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów reklamo-

wych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie ma-

teriałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia 

ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, 

organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-

wych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czaso-

pism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, 

rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamo-

we i usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi w zakresie 

wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery, bill-
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boardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich środ-

kach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usłu-

gi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi 

w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, 

usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi 

w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi 

w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci 

komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamo-

wych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opra-

cowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie 

tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji 

programów/audycji i fi lmów reklamowych dla telewizji, radia, 

sieci globalnej Internet, 38 usługi agencji informacyjnych w za-

kresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji 

prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za po-

średnictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie ko-

munikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi 

telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewi-

zyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych 

i telewizyjnych, fi lmów fabularnych, fi lmów dokumentalnych, 

reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, 

zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktywnym 

udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania pro-

gramów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, 

telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń 

telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze 

przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, 

przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, 

usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegrafi cz-

nej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elek-

tronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicz-

nej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla 

telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkowniko-

wi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednic-

twem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie infor-

macji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi 

w zakresie realizowania transmisji programów radiowych, 

usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyj-

nych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wy-

pożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie 

urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji 

przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w za-

kresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, 

obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przeka-

zywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi 

w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez termina-

le komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw pra-

sowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomu-

nikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usłu-

gi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, 

usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające 

dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu 

telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów ar-

chiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagra-

nicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja 

gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wy-

cieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organi-

zowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu 

podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edu-

kacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środo-

wiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym pu-

blikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony 

przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji te-

renów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów fi lmo-

wych, produkcja fi lmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, 

informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klu-

bowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsłu-

ga konferencji, kongresów, organizowanie konkursów eduka-

cyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tema-

tycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie 

i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, 

organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjaz-

dów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, 

organizowanie programów/audycji z udziałem interaktyw-

nym widzów/słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czaso-

pism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamo-

we, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, po-

kazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie 

publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafi i 

komputerowej, montaż taśm wideo, montaż programów ra-

diowych i telewizyjnych, nagrywanie fi lmów na taśmach wi-

deo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłal-

nych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, 

organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscy-

tów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem na-

gród i wyróżnień, organizowanie spektakli jako usługi impresa-

riatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i tele-

wizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów tele-

wizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym 

organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi 

reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofi lmów, 

usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygo-

towywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji spo-

łecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych 

w formie akcji edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyj-

nych, kulturalnych i sportowych, 42 administrowanie stronami 

komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktuali-

zacja oprogramowania komputerowego, projektowanie opro-

gramowania komputerowego, projektowanie systemów 

komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputero-

wego, instalacje oprogramowania komputerowego, progra-

mowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów 

do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania 

komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron interneto-

wych dla osób trzecich, usługi artystów grafi ków, usługi pro-

jektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowe-

go, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadza-

nie badań naukowych w kierunku promowania świadomości 

publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego czło-

wieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie rapor-

tów naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednic-

twem witryny internetowej.

(210) 471540 (220) 2017 05 11

(731) NATURAVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno

(540) Yoga life

(531) 26.04.01, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12

(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych, 

żywność dla niemowląt, żywność dietetyczna i napoje die-

tetyczne przystosowane do celów leczniczych, preparaty 

z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty witamino-

we, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy die-
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ty, preparaty medyczne do odchudzania, wody mineralne 

do celów leczniczych, napoje lecznicze, syropy do użytku far-

maceutycznego, wywary do użytku farmaceutycznego, zioła 

lecznicze, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, oleje lecznicze, 

tran, tłuszcze do celów medycznych, maści do celów farma-

ceutycznych, sole do celów medycznych, chleb dla diabety-

ków przystosowany do celów medycznych, suplementy diety 

zawierające mleczko pszczele, mleczko pszczele do celów 

farmaceutycznych, zioła do palenia do celów leczniczych, pa-

pierosy beznikotynowe do celów leczniczych, guma do żucia 

do celów leczniczych, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, eks-

trakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowa-

ne owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, 

mleko arachidowe, mleko migdałowe, produkty mleczne, 

oleje i tłuszcze jadalne, ser, tofu, wędliny, kiełbasy, fl aki, gala-

rety mięsne, pasty mięsne, pasztety, pasty zawierające tłuszcz 

do kanapek, krokiety, kiełbaski wegetariańskie, ryby, owoce 

morza i mięczaki, ryby mrożone, żywność przygotowywana 

z ryb, ryby przetworzone, przetworzone owoce morza, warzy-

wa w puszkach, fasolka konserwowa, oliwki konserwowane, 

groszek konserwowy, soja konserwowana spożywcza, korni-

szony, grzyby konserwowane, sałatki warzywne, sałatki owo-

cowe, przeciery warzywne, przecier pomidorowy, przecier 

jabłkowy, pulpa owocowa, zupy, zupy jarzynowe, składniki 

do sporządzania zup, buliony, koncentraty rosołu, ajvar, owoce 

kandyzowane, owoce lukrowane, owoce w puszkach, przeką-

ski na bazie owoców, skórki owocowe, marmolada, galaretki 

jadalne, galaretki owocowe, białko do celów kulinarnych, 

pektyna do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, olej 

słonecznikowy do celów spożywczych, placki ziemniaczane, 

chipsy ziemniaczane, chipsy sojowe, chrupki ziemniaczane, 

chrupki owocowe, rodzynki, nasiona spożywcze, orzechy pre-

parowane, orzeszki arachidowe preparowane, migdały spre-

parowane, daktyle, desery mleczne, 30 kawa, herbata, kakao, 

cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty 

zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, 

melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztar-

da, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, czekolada, chałwa, 

napoje na bazie czekolady, napoje czekoladowe z mlekiem, 

napoje na bazie kakao, napoje kakaowe z mlekiem, napoje 

na bazie kawy, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie 

herbaty, preparaty roślinne zastępujące kawę, aromaty inne 

niż oleje esencyjne, preparaty aromatyczne do żywności, 

esencje do gotowania, kasze spożywcze, kasza manna, kuskus, 

preparaty zbożowe, płatki zbożowe, płatki owsiane, płatki ku-

kurydziane, kukurydza prażona, chipsy[produkty zbożowe], 

muesli, potrawy na bazie mąki, bułki, ciasta, ciasto w proszku, 

ciasta mączne, herbatniki, makarony spożywcze, pizze, kluski, 

placki, pierożki ravioli, paszteciki, potrawy na bazie ryżu, prze-

kąski wykonane z mąki sojowej, sushi, kapary, sosy do sałatek, 

sosy mięsne, keczup, sos sojowy, mąka sojowa, zagęszczacze 

stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, dodatki 

glutenowe do celów kulinarnych, kit pszczeli, mleczko pszcze-

le, musy deserowe, kleik spożywczy na bazie mleka, galaretki 

owocowe, guma do żucia, desery lodowe, lody spożywcze, 

pieprz ziołowy, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziar-

na, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, natural-

ne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, owoce cytrusowe, 

rośliny strączkowe świeże, soczewica świeża, oliwki świeże, ra-

barbar, dynie, zioła ogrodowe świeże, jagody, grzyby, grzyby 

świeże, sadzonki, ziarna, zboże w ziarnach nieprzetworzone, 

orzechy, sezam, otręby zbożowe, ryż nieprzetworzony, drób 

żywy, drób do hodowli, żywe ryby, owoce morza i mięczaki, 

pokarm dla zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt, rośliny su-

szone do dekoracji, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz 

inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 

syropy i inne preparaty do produkcji napojów, ekstrakty owo-

cowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, sorbety, 

bezalkoholowe napoje na bazie miodu, napoje serwatkowe, 

soki warzywne, kwas chlebowy, napoje izotoniczne, pastylki 

do napojów gazowanych, 35 usługi sprzedaży hurtowej w za-

kresie żywności, prezentowanie produktów w mediach dla ce-

lów sprzedaży detalicznej w zakresie żywności, reklama i pro-

mocja sprzedaży dla osób trzecich w zakresie żywności, usługi 

zaopatrzenia osób trzecich w zakresie żywności, zapewnianie 

platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-

rów i usług.

(210) 471565 (220) 2017 05 12

(731) USŁUGI SAMOCHODOWE GRUPA JANISZ SPÓŁKA 

AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pruszcz Gdański

(540) JANISZ

(510), (511) 35 świadczenie usług w zakresie reklamy sprze-

daży towarów i sklepów z częściami i akcesoriami w branży 

samochodowej, usługi sprzedaży pojazdów samochodo-

wych, usługi w zakresie informacji gospodarczej dostarcza-

jącej technik samochodowych, świadczenie usług reklamo-

wych na rzecz osób trzecich co do możliwości wynajmu 

środków transportu samochodowego, usługi w zakresie 

badań marketingowych świadczone poprzez komputerowe 

bazy danych dla potrzeb sprzedaży towarów i sklepów z czę-

ściami i akcesoriami w branży samochodowej, oraz sprzedaży 

usług serwisowych w branży motoryzacyjnej, usługi w dzie-

dzinie administrowania działalnością gospodarczą w branży 

motoryzacyjnej, usługi konsultacyjne dotyczące zarządza-

nia serwisami motoryzacyjnymi, usługi wyceny działalności 

gospodarczej w dziedzinie motoryzacji, usługi w zakresie 

badań dotyczących działalności gospodarczej w dziedzinie 

motoryzacji, usługi planowania zasobów przedsiębiorstwa 

w zakresie części do pojazdów samochodowych dla potrzeb 

fl oty samochodowej, usługi specjalistów w dziedzinie wydaj-

ności w branży usług motoryzacyjnych, doradztwo w dzie-

dzinie zarządzania działalnością gospodarczą w branży 

usług motoryzacyjnych, usługi sklepu, hurtowni lub składu 

konsygnacyjnego oferującego części i usługi samochodowe, 

36 usługi informacyjne dotyczące nieruchomości i ubez-

pieczeń, usługi administrowania majątkiem nieruchomym 

osób trzecich, oraz administrowania środkami transportu 

lądowego o znacznej wartości, usługi agencji celnej w zakre-

sie obrotu środkami transportu lądowego o znacznej war-

tości, usługi agencji kredytowej w zakresie nabywania przez 

osoby trzecie środków transportu lądowego, usługi agencji 

mieszkaniowej, usługi agencji pośrednictwa w handlu nie-

ruchomościami, usługi doradztwa fi nansowego w sprawach 

obrotu środkami transportu lądowego, doradztwo w spra-

wach ubezpieczeniowych środków transportu lądowego 

o znacznej wartości, usługi dzierżawy majątku nieruchome-

go, usługi dzierżawy środków transportu lądowego, usługi 

fi nansowania pożyczek na zakup środków transportu lądo-

wego, usługowa informacja o dostępnych wariantach ubez-

pieczenia komunikacyjnego, usługi udzielania kredytów ra-

talnych, usługi szacowania i wyceny majątku nieruchomego, 

usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi pośrednic-

twa w sprawach majątku nieruchomego, usługi zawierania 

umów ubezpieczenia od wypadków, usługi w zakresie li-

kwidacji szkód komunikacyjnych, wycena antycznych środ-

ków transportu lądowego, wycena majątku nieruchomego, 

usługi wynajmowania mieszkań, wynajmowania pomiesz-

czeń biurowych i nieruchomości, informacja o powyższych 

usługach, 37 usługi wulkanizacyjne i bieżnikowanie opon, 

usługowa budowa pawilonów i stacji obsługi samochodów, 

usługi budownictwa przemysłowego, usługowe czyszczenie 

pojazdów, usługowa eliminacja zakłóceń w instalacji elek-
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trycznej pojazdów samochodowych, instalacja, konserwacja 

i naprawy maszyn i urządzeń służących do eksploatacji stacji 

obsługi samochodów, instalowanie i naprawa elektrycznych 

urządzeń w samochodach, instalowanie i naprawy samo-

chodowych alarmów przeciw włamaniom, instalowanie oraz 

naprawa samochodowych urządzeń klimatyzacyjnych, usłu-

gowe instalowanie, konserwacja, programowanie i naprawy 

komputerów samochodowych i komputerów diagnostycz-

nych w stacjach obsługi samochodów, usługowe lakierowa-

nie pojazdów samochodowych, usługowy montaż i naprawy 

instalacji ogrzewania w pojazdach samochodowych, usługo-

wy montaż i naprawa silników samochodowych, usługowe 

mycie pojazdów, usługi naprawy pojazdów, usługi naprawy 

tapicerski samochodowej, usługowe smarowanie pojazdów, 

usługi stacji obsługi samochodów, usługi wykonawstwa bu-

dowlanego, usługi zabezpieczania pojazdów przed korozją, 

informacja o powyższych usługach, 39 usługowy transport, 

magazynowanie, składowanie, usługowe holowanie pojaz-

dów samochodowych, usługowe maklerstwo transportowe, 

pomoc drogowa w przypadku awarii samochodu, pośred-

nictwo w transporcie, usługowy przewóz samochodami 

ciężarowymi, usługi taksówkowe, usługowy transport sa-

mochodowy, usługi związane z parkowaniem samochodów, 

wynajmowanie garaży, wynajmowanie magazynów, wynaj-

mowanie powierzchni na salony samochodowe, wynajmo-

wanie samochodów, wynajem pojazdów samochodowych 

i sprzętu budowlanego, informacja o powyższych usługach.

(210) 471567 (220) 2017 05 12

(731) USŁUGI SAMOCHODOWE GRUPA JANISZ SPÓŁKA 

AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pruszcz Gdański

(540) JANISZ USŁUGI SAMOCHODOWE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 14.07.09, 26.04.16

(510), (511) 35 świadczenie usług w zakresie reklamy sprze-
daży towarów i sklepów z częściami i akcesoriami w branży sa-
mochodowej, usługi sprzedaży pojazdów samochodowych, 
usługi w zakresie informacji gospodarczej dostarczającej 
technik samochodowych, świadczenie usług reklamowych 
na rzecz osób trzecich co do możliwości wynajmu środków 
transportu samochodowego, usługi w zakresie badań mar-
ketingowych świadczone poprzez komputerowe bazy da-
nych dla potrzeb sprzedaży towarów i sklepów z częściami 
i akcesoriami w branży samochodowej, oraz sprzedaży usług 
serwisowych w branży motoryzacyjnej, usługi w dziedzinie 
administrowania działalnością gospodarczą w branży motory-
zacyjnej, usługi konsultacyjne dotyczące zarządzania serwisa-
mi motoryzacyjnymi, usługi wyceny działalności gospodarczej 
w dziedzinie motoryzacji, usługi w zakresie badań dotyczą-
cych działalności gospodarczej w dziedzinie motoryzacji, usłu-
gi planowania zasobów przedsiębiorstwa w zakresie części 
do pojazdów samochodowych dla potrzeb fl oty samocho-
dowej, usługi specjalistów w dziedzinie wydajności w branży 
usług motoryzacyjnych, doradztwo w dziedzinie zarządzania 
działalnością gospodarczą w branży usług motoryzacyjnych, 
usługi sklepu, hurtowni lub składu konsygnacyjnego oferu-
jącego części i usługi samochodowe, 36 usługi informacyjne 
dotyczące nieruchomości i ubezpieczeń, usługi administro-
wania majątkiem nieruchomym osób trzecich, oraz admini-
strowania środkami transportu lądowego o znacznej wartości, 
usługi agencji celnej w zakresie obrotu środkami transportu 
lądowego o znacznej wartości, usługi agencji kredytowej 

w zakresie nabywania przez osoby trzecie środków transportu 
lądowego, usługi agencji mieszkaniowej, usługi agencji po-
średnictwa w handlu nieruchomościami, usługi doradztwa 
fi nansowego w sprawach obrotu środkami transportu lądo-
wego, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych środków 
transportu lądowego o znacznej wartości, usługi dzierżawy 
majątku nieruchomego, usługi dzierżawy środków transportu 
lądowego, usługi fi nansowania pożyczek na zakup środków 
transportu lądowego, usługowa informacja o dostępnych wa-
riantach ubezpieczenia komunikacyjnego, usługi udzielania 
kredytów ratalnych, usługi szacowania i wyceny majątku nie-
ruchomego, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usłu-
gi pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi 
zawierania umów ubezpieczenia od wypadków, usługi w za-
kresie likwidacji szkód komunikacyjnych, wycena antycznych 
środków transportu lądowego, wycena majątku nieruchome-
go, usługi wynajmowania mieszkań, wynajmowania pomiesz-
czeń biurowych i nieruchomości, informacja o powyższych 
usługach, 37 usługi wulkanizacyjne i bieżnikowanie opon, 
usługowa budowa pawilonów i stacji obsługi samochodów, 
usługi budownictwa przemysłowego, usługowe czyszczenie 
pojazdów, usługowa eliminacja zakłóceń w instalacji elek-
trycznej pojazdów samochodowych, instalacja, konserwacja 
i naprawy maszyn i urządzeń służących do eksploatacji stacji 
obsługi samochodów, instalowanie i naprawa elektrycznych 
urządzeń w samochodach, instalowanie i naprawy samo-
chodowych alarmów przeciw włamaniom, instalowanie oraz 
naprawa samochodowych urządzeń klimatyzacyjnych, usłu-
gowe instalowanie, konserwacja, programowanie i naprawy 
komputerów samochodowych i komputerów diagnostycz-
nych w stacjach obsługi samochodów, usługowe lakierowa-
nie pojazdów samochodowych, usługowy montaż i naprawy 
instalacji ogrzewania w pojazdach samochodowych, usługo-
wy montaż i naprawa silników samochodowych, usługowe 
mycie pojazdów, usługi naprawy pojazdów, usługi naprawy 
tapicerski samochodowej, usługowe smarowanie pojazdów, 
usługi stacji obsługi samochodów, usługi wykonawstwa bu-
dowlanego, usługi zabezpieczania pojazdów przed korozją, 
informacja o powyższych usługach, 39 usługowy transport, 
magazynowanie, składowanie, usługowe holowanie pojaz-
dów samochodowych, usługowe maklerstwo transportowe, 
pomoc drogowa w przypadku awarii samochodu, pośred-
nictwo w transporcie, usługowy przewóz samochodami 
ciężarowymi, usługi taksówkowe, usługowy transport samo-
chodowy, usługi związane z parkowaniem samochodów, wy-
najmowanie garaży, wynajmowanie magazynów, wynajmo-
wanie powierzchni na salony samochodowe, wynajmowanie 
samochodów, wynajem pojazdów samochodowych i sprzętu 
budowlanego, informacja o powyższych usługach.

(210) 471648 (220) 2017 05 15

(731) FUNDACJA SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W GAJU, 

Śrem

(540) Schronisko w Gaju
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(531) 27.05.01, 03.01.06, 03.01.08, 03.01.24, 26.04.15

(510), (511) 39 transport lądowy, logistyka transportu, trans-

port zwierząt karetkami ratunkowymi, transport medyczny 

i sanitarny zwierząt, transport żywych zwierząt, wypoży-

czanie środków transportu, charytatywne zapewnianie 

transportu, usługi konsultacyjne związane z transportem, 

usługi ratownictwa zwierząt, 41 działalność edukacyjna oraz 

kulturalna z wiązana z promowaniem ekologii, doradztwo 

specjalistyczne w zakresie edukacji ekologicznej, kształce-

nie ustawiczne, kursy wysyłkowe i telefoniczne, kształcenie 

praktyczne, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przed-

szkolnym i szkolnym z wykorzystaniem zwierząt, kursy szko-

leniowe z zakwaterowaniem, loterie, medyczne usługi edu-

kacyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie wyjazdów, 

kolonii, zielonych szkół i wycieczek połączonych z edukacją 

ekologiczną, obsługa ogrodów zoologicznych, organizacja 

gier związanych z ekologią i opieką nad zwierzętami, orga-

nizacja i prowadzenie przedstawień na żywo, targi i szkole-

nia edukacyjne, organizowanie konferencji, 43 tymczasowe 

zakwaterowanie, Hotele dla zwierząt, dziecińce zwierzęce, 

edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowi-

skiem, edukacja prawna z zakresu ekologii, elektroniczna pu-

blikacja tekstów i druków innych niż reklamowe w Internecie, 

fotoreportaże, instruktaże z zakresu jazdy konnej, rezerwacja 

miejsc w hotelach, rezerwacja miejsc w hotelach dla zwie-

rząt, pomieszczenia dla zwierząt, przechowalnie dla zwie-

rząt, udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy, zjazdy, 

konferencje, usługi cateringu zewnętrznego, usługi dziennej 

opieki nad zwierzętami domowymi, zakwaterowanie koni, 

44 usługi weterynaryjne, dbałość o zdrowie i kondycję zwie-

rząt, hodowla zwierząt, znakowanie zwierząt, sterylizacja 

zwierząt, doradztwo związane z hodowlą zwierząt, kliniki 

dla zwierząt, usługi szpitali dla zwierząt, usługi zapładniania 

zwierząt metodą In vitro, inseminacja zwierząt, pielęgnacja 

urody zwierząt, usługi salonów piękności dla zwierząt, pro-

wadzenie i organizowanie schronisk dla zwierząt, opieka nad 

zwierzętami, usługi chirurgów weterynarzy, weterynaryjne 

usługi doradcze, usługi informacyjne dotyczące weteryna-

ryjnych produktów farmaceutycznych, specjalistyczne do-

radztwo w zakresie usług weterynaryjnych, stomatologia 

weterynaryjna.

(210) 471666 (220) 2017 05 15

(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US

(540) APAP przeziębienie

(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.11, 11.03.03, 26.01.16

(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i wyroby medycz-

ne zawarte w klasie 5, mineralne, witaminowe i ziołowe su-

plementy diety zawarte w klasie 5, preparaty witaminowe 

i mineralne.

(210) 471669 (220) 2017 05 15

(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US

(540) APAP dla dzieci FORTE

(531) 29.01.14, 27.05.02, 02.05.06, 02.05.01, 26.04.18

(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i wyroby medycz-

ne zawarte w klasie 5, mineralne, witaminowe i ziołowe su-

plementy diety zawarte w klasie 5, preparaty witaminowe 

i mineralne.

(210) 471695 (220) 2017 05 15

(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków

(540) MASSA

(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 dachowe 

niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe kon-

strukcje przykryć dach, fi gurki i posążki z kamienia betonu 

lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla 

instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamie-

niarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, 

łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalo-

we, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładzi-

ny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, 

płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe 

i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemeta-

lowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokry-

cia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały 

budowlane, profi le niemetalowe dla budownictwa, rury 

sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-

we, słupy niemetalowe, sufi ty niemetalowe, kamień, sztucz-

ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 

budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 

informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-

teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 

pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 

baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 

lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-

puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 

sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 

komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-

mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 

usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 

usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-

formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 

towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-

wać te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 

produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-

tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 

wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
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tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 

kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sani-

tarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-

rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te 

towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, 

materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domo-

wego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, 

płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, tera-

kotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamienia-

mi, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą 

sanitarną.

(210) 471703 (220) 2017 05 15

(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków

(540) AMALIA

(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 dachowe 

niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe kon-

strukcje przykryć dachów, fi gurki i posążki z kamienia betonu 

lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla 

instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamie-

niarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łu-

pek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, 

materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, 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 materiały budowlane, profi le 

niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe 

dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalo-

we, sufi ty niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia 

niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agen-

cje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, 

agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, 

komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systema-

tyzacja danych do komputerowych baz danych, organizo-

wanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wy-

szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 

trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trze-

cich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, 

rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie 

w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób 

trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsię-

biorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie 

na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabyw-

cy wygodnie oglądać i kupować totowary na stronie Interne-

towej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, ma-

teriałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, 

kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, 

płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, po-

kryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, 

instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób 

trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 

oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z pro-

duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artyku-

łami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, 

wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, 

płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla 

budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, 

nstalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 471704 (220) 2017 05 15

(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków

(540) MALENA

(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 dachowe nie-

metalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje 

przykryć dachów, fi gurki i posążki z kamienia betonu lub mar-

muru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, 

obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twar-

dy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały 

ogniotrwałe budowlane niemetalowe, 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 budownic-

twa, powłoki jako materiały budowlane, profi le niemetalowe 

dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownic-

twa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufi ty niemeta-

lowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, 

terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-ekspor-

towe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dys-

trybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie 

plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do kompute-

rowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlo-

wych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach 

komputerowych 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 kupować 

te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży pro-

duktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów 

gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów 

kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, 

terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części 

instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupo-

wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające 

nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie 

lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami bu-

dowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamienia-

mi budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytka-

mi ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, 

pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji 

sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 471713 (220) 2017 05 15

(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT., Budapeszt, HU

(540) BIOVITAL ZDROWIE

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, 

witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów 

leczniczych, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty 

wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów 

leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, diete-

tyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje 

dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do ce-

lów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki 

lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do ce-

lów leczniczych, szczepionki, surowice, produkty krwiopo-
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chodne, produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, 

chirurgiczne implanty z komórek macierzystych, chirurgiczne 

tkaniny takie jak: bandaże chirurgiczne, chusteczki do użytku 

chirurgicznego, materiały opatrunkowe, chirurgiczne materia-

ły opatrunkowe, chusteczki nasączane płynami farmaceutycz-

nymi, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbki 

do ran, kompresy, okłady, opaski barkowe do celów chirurgicz-

nych, opaski higieniczne, przylepne plastry lecznicze, przylep-

ne taśmy do celów medycznych, materiały do leczenia zębów, 

żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środ-

ki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produk-

ty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, 

herbicydy, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 

suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku me-

dycznego, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, 

suplementy mineralne do żywności, suplementy żywno-

ściowe, tabletki witaminowe, żywność dietetyczna do celów 

leczniczych, 29 substancje dietetyczne do celów żywienia 

na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów ja-

dalnych, suplementy diety na bazie mleka, produktów mlecz-

nych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy mineralne 

do żywności na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów 

i tłuszczów jadalnych, suplementy żywnościowe na bazie 

mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, 

dietetyczne artykuły spożywcze na bazie mleka, produktów 

mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, artykuły spożywcze 

uzupełniające dla celów żywienia na bazie: białek, tłuszczów, 

aminokwasów, kwasów tłuszczowych z dodatkiem wita-

min, składników mineralnych, pierwiastków śladowych, albo 

oddzielnie albo w kombinacji, napoje mleczne dietetyczne 

do celów żywienia, napoje z mlekiem dietetyczne do celów 

żywienia, dietetyczne produkty spożywcze na bazie przetwo-

rzonych warzyw i owoców, 30 napary dietetyczne do celów 

żywienia, dietetyczne napoje przystosowane do celów żywie-

nia na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy diety 

na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy mineralne 

do żywności na bazie mąki i produktów zbożowych, suple-

menty żywnościowe na bazie mąki i produktów zbożowych, 

dietetyczne napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy 

przystosowane do celów żywienia, herbaty odchudzające 

do celów żywienia, herbaty ziołowe odchudzające do celów 

żywienia, produkty probiotyczne, produkty żywnościowe die-

tetyczne do celów żywienia na bazie mąki i produktów zbożo-

wych, produkty żywnościowe dietetyczne ze skrobi do celów 

żywienia, słodycze dietetyczne do celów żywienia, preparaty 

zbożowe dietetyczne do celów żywienia, żywność dietetycz-

na na bazie mąki do celów żywienia, dietetyczne produkty 

spożywcze na bazie owsa do celów żywienia, pieczywo diete-

tyczne do celów żywienia.

(210) 471719 (220) 2017 05 15

(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) RODZINA ZDROWIA Suplement diety GreenFit!

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.01, 24.17.04

(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) 471734 (220) 2017 05 15

(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT., Budapeszt, HU

(540) BIOVITAL PAMIĘĆ

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty leczni-

cze, witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności 

do celów leczniczych, mineralne wody do celów leczni-

czych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające 

organizm do celów leczniczych, suplementy diety do ce-

lów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów 

leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 

preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, 

napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze, 

produkty biologiczne do celów leczniczych, szczepionki, 

surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechno-

logiczne do celów leczniczych, chirurgiczne implanty z ko-

mórek macierzystych, chirurgiczne tkaniny takie jak: ban-

daże chirurgiczne, chusteczki do użytku chirurgicznego, 

materiały opatrunkowe, chirurgiczne materiały opatrunko-

we, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, gaza 

opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbki do ran, 

kompresy, okłady, opaski barkowe do celów chirurgicznych, 

opaski higieniczne, przylepne plastry lecznicze, przylepne 

taśmy do celów medycznych, materiały do leczenia zębów, 

żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 

środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 

produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, 

fungicydy, herbicydy, preparaty diagnostyczne do celów 

medycznych, suplementy diety dla ludzi, suplementy die-

ty do użytku medycznego, suplementy diety sporządzone 

głównie z witamin, suplementy mineralne do żywności, su-

plementy żywnościowe, tabletki witaminowe, żywność die-

tetyczna do celów leczniczych, 29 substancje dietetyczne 

do celów żywienia na bazie mleka, produktów mlecznych, 

olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy diety na bazie 

mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadal-

nych, suplementy mineralne do żywności na bazie mleka, 

produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suple-

menty żywnościowe na bazie mleka, produktów mlecz-

nych, olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły 

spożywcze na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów 

i tłuszczów jadalnych, artykuły spożywcze uzupełniające 

dla celów żywienia na bazie: białek, tłuszczów, aminokwa-

sów, kwasów tłuszczowych z dodatkiem witamin, składni-

ków mineralnych, pierwiastków śladowych, albo oddzielnie 

albo w kombinacji, napoje mleczne dietetyczne do celów 

żywienia, napoje z mlekiem dietetyczne do celów żywie-

nia, dietetyczne produkty spożywcze na bazie przetworzo-

nych warzyw i owoców, 30 napary dietetyczne do celów 

żywienia, dietetyczne napoje przystosowane do celów ży-

wienia na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy 

diety na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy 

mineralne do żywności na bazie mąki i produktów zbożo-

wych, suplementy żywnościowe na bazie mąki i produk-

tów zbożowych, dietetyczne napoje na bazie czekolady, 

herbaty, kakao i kawy przystosowane do celów żywienia, 

herbaty odchudzające do celów żywienia, herbaty ziołowe 

odchudzające do celów żywienia, produkty pro biotyczne, 

produkty żywnościowe dietetyczne do celów żywienia 

na bazie mąki i produktów zbożowych, produkty żywno-

ściowe dietetyczne ze skrobi do celów żywienia, słodycze 

dietetyczne do celów żywienia, preparaty zbożowe diete-

tyczne do celów żywienia, żywność dietetyczna na bazie 

mąki do celów żywienia, dietetyczne produkty spożywcze 

na bazie owsa do celów żywienia, pieczywo dietetyczne 

do celów żywienia.
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(210) 471771 (220) 2017 05 17

(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) SPECIAL LINE GRILL  - Przez cały rok - SPECJALNA 

LINIA PRODUKTÓW PRZEZNACZONA NA GRILLA 

PRZEZ CAŁY ROK

(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.15.05

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, kiełbasa, wy-

roby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, 

dania gotowe na bazie mięsa, zupy na bazie mięsa.

(210) 471779 (220) 2017 05 17

(731) KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice

(540) TAGOR

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 6 podpory i stemple metalowe, metalowe sto-

jaki cierne, stropnice członowe metalowe, zamki do stempli 

i stropnic członowych metalowe, metalowe obudowy tubin-

gowe, 7 reduktory ciśnieniowe, regulatory ciśnieniowe, za-

wory ciśnieniowe, cylindry i tłoki siłowników hydraulicznych, 

siłowniki i stojaki hydrauliczne, części maszyn jak: czopy, wały, 

osie, przeguby, hamulce, sprzęgła, przekładnie zębate, prze-

kładnie cierne, przekładnie pasowe i łańcuchowe, maszyny 

i urządzenia dla górnictwa, na przykład zmechanizowane 

obudowy górnicze, przenośniki zgrzebłowe i taśmowe oraz 

inne urządzenia do transportu kopalnianego poziomego 

i pionowego, mechanizmy napędowe, transportery pneu-

matyczne, podnośniki jako urządzenia, podajniki, maszyny 

do przesiewania, regulatory prędkości do maszyn i silników, 

maszyny do rozdrabniania kopalin, maszyny do przeróbki 

rud, sita dla przesiewaczy, 37 instalacja, konserwacja i napra-

wy maszyn i urządzeń górniczych, w tym serwis gwarancyj-

ny i pogwarancyjny, 42 badania techniczne, prace rozwojo-

we realizowane dla osób trzecich, ekspertyzy inżynieryjne, 

opracowywanie projektów technicznych,, 45 licencjonowa-

nie własności intelektualnej.

(210) 471784 (220) 2017 05 17

(731) KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice

(540) TAGOR

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 7 stropnice, stojaki kopalniane, podciągarki.

(210) 471812 (220) 2017 05 17

(731) ESKULAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Zabierzów

(540) DELA LEOPARDUS

(531) 03.01.04, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologicz-

ne preparaty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów 

weterynaryjnych, lecznicze szampony dla zwierząt domo-

wych, mineralne suplementy diety dla zwierząt hodow-

lanych i ptaków, mydła dezynfekujące, obroże przeciwpa-

sożytnicze dla zwierząt, odżywcze suplementy diety dla 

zwierząt domowych, owadobójcze szampony dla zwierząt, 

pasza lecznicza dla zwierząt, pieluchy dla zwierząt, pły-

ny do celów weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne 

do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów 

weterynaryjnych, preparaty enzymatyczne do celów wete-

rynaryjnych, preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, prepa-

raty przeciwpasożytnicze, środki do mycia zwierząt, środki 

do tępienia much, środki odstraszające insekty dla psów, 

środki trawienne do celów weterynaryjnych, tłuszcze do ce-

lów weterynaryjnych, insektycydy, larwicydy, obroże prze-

ciwpasożytnicze dla zwierząt, naturalne biocydy, preparaty 

do odstraszania robactwa, preparaty do zwalczania insek-

tów, preparaty hamujące rozwój larw, preparaty i artykuły 

do tępienia szkodników, preparaty przeciwpasożytnicze 

dla zwierząt domowych, preparaty przeciwpasożytnicze 

pochodzenia roślinnego dla zwierząt domowych i zwierząt 

hodowlanych, proszki do zabijania pcheł, środki do mycia 

zwierząt [insektycydy], trociczki do odymiania jako środki 

odkażające, środki do tępienia pcheł, środki nicieniobójcze 

dla zwierząt domowych i zwierząt hodowlanych, środki od-

straszające pasożyty zewnętrzne dla zwierząt domowych 

i zwierząt hodowlanych, środki odstraszające robactwo 

do użytku na darni lub trawie, środki przeciw pasożytom dla 

zwierząt domowych i zwierząt hodowlanych, antybakteryj-

ne preparaty na bazie gliny, glina antybakteryjna, mikrobio-

cydy do oczyszczania ścieków, preparaty antybakteryjne 

dla zwierząt domowych i zwierząt hodowlanych, preparaty 

bakteriobójcze dla zwierząt domowych i zwierząt hodowla-

nych, środki bakteriobójcze dla zwierząt domowych i zwie-

rząt hodowlanych, środki odkażające do ściółki dla drob-

nych zwierząt domowych i do żwirków dla kotów, środki 

do tępienia much, preparaty do zwalczania pleśni, prepa-

raty do tępienia larw, preparaty chemiczne do zwalczania 

pleśni, 31 karmy i pasze dla zwierząt, artykuły jadalne do żu-

cia dla zwierząt, artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły 

spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, 

artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia 

psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia 

kotów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia 

psów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia 

kotów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia 

psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia 

kotów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia 

psów, artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wycią-

gi z roślin, artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, 
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artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do kar-

mienia zwierząt, artykuły spożywcze zawierające mięso 

z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawie-

rające wołowinę do karmienia psów, ciasteczka zbożowe 

dla zwierząt, drożdże jako pasza dla zwierząt, jadalne kości 

i kostki do żucia dla zwierząt domowych, jadalne smakołyki 

dla zwierząt, karma dla gryzoni, karma dla koni, karma dla 

królików, karma dla psów, karma dla ryb, karmy dla kotów, 

karmy w puszce przeznaczone dla kotów, karmy w puszce 

przeznaczone dla psów, kości i pałeczki jadalne dla zwierząt 

domowych, kukurydza do spożycia przez zwierzęta, mącz-

ka dla zwierząt, mączka lniana jako pasza, mielone produkty 

spożywcze dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, 

mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, napoje dla 

zwierząt domowych, owsianka do spożycia przez zwierzęta, 

pasze w puszce zawierające mięso przeznaczone dla mło-

dych zwierząt, pasze zwierzęce otrzymywane z substancji 

warzywnych, pasze zwierzęce w formie granulek, pokarm 

dla chomików, pokarm dla zwierząt domowych, pokarm dla 

zwierząt domowych w formie gryzaków, pokarmy puszko-

wane lub konserwowane dla zwierząt, preparaty spożywcze 

dla zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren 

zbóż jako pasza dla zwierząt, siemię lniane jako pasza dla 

zwierząt, smakołyki dla ptaków, jadalne, smakołyki dla zwie-

rząt domowych w rodzaju patyczków wołowych, spożyw-

cze pasze wzmacniające dla zwierząt, syntetyczny pokarm 

dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwie-

rząt, środki odżywcze [karma] dla ryb, żwirek dla drobiu, 

ziarno do żywienia zwierząt, wapno do pasz, suchary dla 

psów, produkty do tuczenia zwierząt, preparaty spożywcze 

dla psów, preparaty spożywcze dla kotów, pokarm dla pta-

ków, nasiona dla ptaków, mączka skrobiowa jako pokarm dla 

zwierząt, mieszanka paszowa dla zwierząt, mączka rybna 

na pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, materiały na pod-

ściółkę dla ptactwa gospodarskiego, materiały na podściół-

kę dla zwierząt, piasek aromatyczny jako ściółka dla zwierząt 

domowych, podściółka dla zwierząt domowych, podściółka 

torfowa dla zwierząt, produkty na bazie kory do użytku jako 

ściółka dla zwierząt, ściółka dla małych zwierząt,ściółka dla 

psów, ściółka dla ptaków, ściółka wyprodukowana z uwod-

nionego krzemianu wapnia, ziemia fulerska do użytku jako 

podściółka dla zwierząt, żwirek dla kota i dla małych zwie-

rząt, wyściółka ścierna do kuwety dla kota, słoma na ściółkę, 

35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 

bazach danych, badania biznesowe, doradztwo w zakresie 

organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, in-

formacja o działalności gospodarczej, również na stronach 

www, optymalizacja stron internetowych, pomoc w zarzą-

dzaniu działalnością gospodarczą, publikowanie tekstów 

reklamowych, systematyzacja danych w komputerowych 

bazach danych, udostępnianie informacji o działalności 

gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usłu-

gi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi 

w zakresie nabywania produktów dla osób trzecich, zapew-

nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 

towarów i usług, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków 

farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych, rozpo-

wszechnianie materiałów reklamowych w internecie, roz-

powszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych 

sieci komunikacyjnych, usługi handlu detalicznego w odnie-

sieniu do produktów dla zwierząt domowych, usługi sprze-

daży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia po-

mieszczeń dla zwierząt i klatek dla ptaków, usługi sprzedaży 

detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży 

detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, usługi sprze-

daży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji 

zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produk-

tami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 

z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej 

w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi 

sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji 

zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 

do czyszczenia pomieszczeń dla zwierząt i ptactwa hodow-

lanego, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla 

zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoria-

mi do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej 

w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej 

w związku ze środkami spożywczymi dla zwierząt i ptactwa 

hodowlanego, 38 łączność poprzez terminale komputero-

we, transmisja plików cyfrowych, wspomagane komputero-

wo przesyłanie danych, wiadomości i obrazów, zapewnianie 

dostępu do baz danych.

(210) 471816 (220) 2017 05 17

(731) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa

(540) Warszawska OPERA Kameralna

(531) 01.03.01, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 41 spektakle na żywo, rozrywka [widowiska], 

prowadzenie koncertów, usługi orkiestry, organizowanie 

spektakli [impresariat].

(210) 471832 (220) 2017 05 17

(731) CAKKO TEKSTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska

(540) FRANK&MARTIN

(510), (511) 25 obuwie w tym buty sznurowane, buty 

na rzepy, boty, botki, przeciwdeszczowe w tym gumowe 

kalosze, buty sportowe w tym narciarskie, piłkarskie, lekko-

atletyczne, do golfa, wspinaczkowe, kolarskie, trampki, te-

nisówki, korki, biegowe z kolcami, gimnastyczne, taneczne, 

rekreacyjne, pantofl e, sandały, kozaki, buty na obcasie, buty 

robocze, buty wizytowe, plażowe, trzewiki, glany, sztyblety, 

trapery, mokasyny, do codziennego użytku, dla niemowląt, 

dla dzieci, wojskowe, półbuty, baletki, balerinki, japonki, 

klapki, laczki, kapcie, kierpce, ciżemki, chodaki, drewnia-

ki, koturny, espadryle oraz inne rodzaje obuwia, cholewki 

do obuwia, wkładki do butów, getry, nakrycia głowy w tym 

czapki, kapelusze i jego odmiany, tupecik, kaszkiet, bejsbo-

lówka, dżokejka, beret, kucharska, garnizonowa, studencka, 

jarmułka, pilotka, maciejówka, papacha, czepek pływacki, 

opaski na głowę, chusty, apaszki, termoaktywne nakrycia 

głowy, skórzane nakrycia głowy, daszki w tym daszki prze-

ciwsłoneczne, mitry, sportowe nakrycia głowy, nakrycia 

głowy dla rybaków, odzież męska, damska, dziecięca w tym 

wieczorowa, futrzana, rekreacyjna, dżinsowa, robocza, co-

dzienna, sportowa, przeciwdeszczowa, tkana, skórzana, 

nocna, termoizolacyjna, z imitacji skóry, dla małych dzieci, 

wojskowa, odzież w tym marynarki, garnitury, spodnie, su-

kienki, spódnice, spodenki, kamizelki, palta, płaszcze, pe-

leryny, futra, kurtki, poszetki, bluzki, kaptury, swetry, pulo-

wery, fartuchy, odzież niemowlęca, odzież dziecięca, golfy, 

szorty, skafandry, kombinezony, kostiumy kąpielowe, slipy, 



38 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT31/2017

halki, pończochy, skarpety, rajstopy, rękawiczki, szale, opa-

ski, apaszki, krawaty, paski do odzieży, wstawki do odzieży, 

bielizna osobista męska, bielizna osobista damska, koszule 

męskie i damskie, podkoszulki, piżamy, legginsy, 35 orga-

nizowanie targów i wystaw handlowych, agencje impor-

towo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje 

reklamowe, dekoracja wystaw sklepowych, organizowanie 

wystaw w celach handlowych lub reklamowych, dystrybu-

cja materiałów reklamowych, druków, prospektów, broszur, 

katalogów, ulotek, wymienione usługi w zakresie i w związ-

ku z usługami branży odzieżowej i obuwniczej, zarządzanie 

i administrowanie w działalności handlowej, zgromadzenie 

towarów umożliwiające klientom oglądanie i nabywanie 

w sklepach detalicznych i hurtowniach z towarami branży 

odzieżowej i obuwniczej, organizowanie pokazów towa-

rów, usługi pośrednictwa w handlu, usługi sprzedaży deta-

licznej i hurtowej w związku z towarami branży odzieżowej 

i obuwniczej, usługi sprzedaży detalicznej za zamówie-

niem pocztowym związane z artykułami branży odzieżo-

wej i obuwniczej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 

za pomocą katalogów w związku z towarami branży odzie-

żowej i obuwniczej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 

w związku z nakryciami głowy, związane z prowadzeniem 

działalności handlowej w tym pośrednictwo w zawieraniu 

umów kupna sprzedaży ww. towarów, zarządzanie w zakre-

sie zamówień handlowych w tym przesyłanie handlowej 

informacji tekstowej i obrazowej dzięki środkom masowe-

go przekazu w tym radia, telewizji, sieci internetowej, usługi 

prowadzenia sklepu i/lub hurtowni, w których zgromadzo-

no na rzecz osób trzecich różne towary, takie jak: ubiory, 

bielizna, buty, nakrycia głowy, torby, szaliki, swetry i inne to-

wary wyżej wymieniane, komputerowe zarządzanie plikami, 

pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 

baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputero-

wych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych 

bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi.

(210) 471852 (220) 2017 05 18

(731) KODE KOMOROWSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

(540) DOORE

(531) 27.05.01

(510), (511) 19 niemetalowe materiały i elementy budowla-

ne i konstrukcyjne, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osło-

ny okienne, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, 

smoła, bitumy i asfalt, kamień, skała, glina i minerały, drewno 

i sztuczne drewno, statuetki i dzieła sztuki, części i akcesoria 

do wymienionych towarów.

(210) 471868 (220) 2017 05 18

(731) BOKAŁŁO MAGDALENA ANNA SERCENATURY,

(540) Serce Natury

(510), (511) 30 chleb, bułki, wszelkie wyroby piekarnicze pie-

czone bez użycia mąki i drożdży.

(210) 471903 (220) 2017 05 19

(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US

(540) Ibuprom

(510), (511) 10 wyroby medyczne, terapeutyczne plastry, 

okłady.

(210) 471911 (220) 2017 05 20

(731) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną

(540) w 100% NATURALNA Moje odkrycie PROFi 

ZUPA Krem z marchwi z pomarańczą BEZ 

KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW PRODUKT 

BEZGLUTENOWY

(531) 03.07.03, 03.07.19, 05.13.25, 05.07.11, 08.07.01, 05.09.21, 

05.09.01, 27.05.01, 25.01.01, 29.01.15

(510), (511) 29 zupy, zupa - krem, zupa - krem z warzyw, 

zupa - krem z warzyw z dodatkiem owoców, zupa - krem 

z marchwi z pomarańczą.

(210) 471913 (220) 2017 05 22

(731) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) GWARANCJA JAKOŚCI BROWARU OKOCIM JG 

1845 OKOCIM Radler m. Wąs PIWOWAR BROWARU 

OKOCIM

(531) 19.01.06, 19.01.07, 27.05.01

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

(210) 471917 (220) 2017 05 22

(731) JACHOWSKI ANDRZEJ, Dąbrowno

(540) nativeszone

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.01, 26.11.03, 24.17.02, 24.17.25

(510), (511) 35 zapewnianie platformy internetowej dla na-

bywców i sprzedawców towarów i usług, udostępnianie miej-

sca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, 

36 przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem 
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Internetu, usługi fi nansowe świadczone za pośrednictwem 

Internetu i za pomocą telefonu, pośrednictwo w usługach 

fi nansowych, pośrednictwo w wypłacaniu i przyjmowaniu 

pieniędzy, 38 przekierowywanie wszelkiego rodzaju wiado-

mości na adresy internetowe [ przesyłanie wiadomości inter-

netowych], świadczenie usług komunikacji głosowej przez 

Internet, transmisja danych audio za pośrednictwem Inter-

netu, transmisja danych video za pośrednictwem Internetu, 

cyfrowa transmisja danych, zapewnianie dostępu do interne-

towych linii czatowych, przesyłanie wiadomości za pośred-

nictwem witryny internetowej, udostępnianie linii do czatów 

przy wykorzystaniu Internetu, zapewnianie dostępu do da-

nych za pośrednictwem Internetu, przesyłanie wiadomości 

za pomocą sieci internetowej (Web Messaging), transmisje 

na żywo dostępne przez strony główne w Internecie [ka-

mery internetowe], transmisja wiadomości, danych i treści 

za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, 

komunikacja elektroniczna za pośrednictwem pokojów roz-

mów (chatroomów), unii chatowych i forów internetowych, 

transmisja materiałów video, fi lmów, obrazów, tekstu, zdjęć, 

gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio 

i informacji za pośrednictwem Internetu, 42 umożliwia-

nie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowa-

nia nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony 

internetowej.

(210) 471935 (220) 2017 05 22

(731) KULCZYCKI MIKOŁAJ SHIP SERVICE, Gdańsk

(540) MOŻE NAD MORZE

(531) 03.09.01, 27.05.01, 27.05.17

(510), (511) 25 berety, bezrękawniki, bielizna damska, bieli-

zna osobista, bluzki, bluzy, kombinezony, boa na szyje, bry-

czesy, chusty, fulardy, kapelusze, czapki, czepki kąpielowe, 

daszki do czapek, dzianina, dżerseje, fartuchy, gabardyna, 

gorsety, halki, kamizelki, kamizelki dla rybaków, kąpielówki, 

kieszenie do odzieży, kozule, kostiumy kąpielowe, koszul-

ki gimnastyczne, krawaty, legginsy, kurtki, maski na oczy 

do spania, nakrycia głowy, nauszniki, odzież, odzież dla ko-

larzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, okrycia wierzch-

nie, paski, piżamy, podkoszulki, podszewki gotowe jako część 

garderoby, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, skarpetki, 

spodnie, spódnice, staniki, stroje kąpielowe, stroje na maska-

radę, płaszcze, stroje plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, 

t-shirty, turbany, 28 balony do zabawy, bańki mydlane jako 

zabawki, ozdoby na choinki z wyjątkiem artykułów oświe-

tleniowych i słodyczy, stojaki do choinek, grzechotki, klocki 

jako zabawki, kukiełki, lalki, butelki do karmieni lalek, łóżka dla 

lalek, pokoiki dla lalek, ubranka dla lalek, marionetki, maski 

jako zabawki, misie pluszowe, banki mydlane jako zabawki, 

pluszowe zabawki, puzzle, uchwyty do świeczek choinko-

wych, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki 

ruchome, 35 dekoracja wystaw sklepowych, oferowanie 

w mediach produktów dla detalicznego handlu, usługi im-

portowo-ekspertowe, usługi sprzedaży hurtowej i detalicz-

nej, a także wysyłkowej w tym i za pośrednictwem globalnej 

sieci internetowej towarów w postaci odzieży, nakryć głowy, 

gry i zabawki, ozdoby choinkowe, sprzedaż z promocją dla 

osób trzecich, wystawy handlowe, dekorowanie wystaw 

handlowych.

(210) 471941 (220) 2017 05 22

(731) ZIELIŃSKI RAFAŁ TERMWALL, Rzeszów

(540) WATER PARADISE ELEMENT BEAUTY PIERWIASTEK 

PIĘKNA RAJ TATR

(531) 02.03.01, 26.11.08, 27.05.01, 28.05.99, 29.01.14

(510), (511) 32 woda mineralna, woda stołowa, woda gazo-

wana, woda źródlana, napoje izotoniczne.

(210) 471955 (220) 2017 05 22

(731) GRABAŁOWSKI MACIEJ, BIELA DARIUSZ MAZUR 

JAROSŁAW AUDIODELECTUS SPÓŁKA CYWILNA, 

Częstochowa

(540) GOLD NOTE

(510), (511) 35 usługi agencji importowo-eksportowych, 

usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie w zakresie za-

mówień handlowych, dostarczanie informacji dotyczących 

kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informa-

cje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji 

konsumenckiej], zapewnianie platformy internetowej dla na-

bywców i sprzedawców towarów i usług, promocja sprzeda-

ży dla osób trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci 

komputerowej, reklama, prezentowanie produktów w me-

diach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, sprzedaż 

detaliczna lub hurtowa, w tym świadczona online, urządzeń 

technologii informacyjnej audiowizualnej multimedialnej 

i fotografi cznej, urządzeń do nagrywania przetwarzania 

i odtwarzania dźwięku obrazu i danych, urządzeń RTV, fi l-

mów, muzyki, elektronicznych publikacji dźwiękowych tek-

stowych i obrazowych, oprogramowania, kabli do przewo-

dzenia sygnału dla urządzeń informatycznych audio video 

i telekomunikacyjnych, części i modułów elektronicznych, 

37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputero-

wego i audiowizualnego, usługi doradcze dotyczące instala-

cji sprzętu audiowizualnego.

(210) 471958 (220) 2017 05 22

(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) KABANOSIAKI

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 

na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.

(210) 471960 (220) 2017 05 22

(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) FRYTASY

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 

na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.

(210) 471992 (220) 2017 05 22

(731) KRUPCZYŃSKI ADAM, Poznań

(540) NEW SALONY
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(531) 27.05.01, 29.01.06, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.07, 24.09.09, 

11.03.01

(510), (511) 41 rozrywka, organizacja i przeprowadzanie 

imprez rozrywkowych, organizowanie imprez muzycznych, 

organizowanie imprez tanecznych, prowadzenie imprez kul-

turalnych, organizacja i przeprowadzanie degustacji wina 

do celów rozrywkowych, imprezy taneczne, informacja o im-

prezach rozrywkowych, koncerty muzyczne, obsługa gości 

na imprezach rozrywkowych, organizowanie gier i konkur-

sów, organizowanie rozrywki, publikacja kalendarzy imprez, 

usługi w zakresie rozrywki, organizacja i przeprowadzanie 

imprez rozrywkowych na żywo, organizowanie festiwali, or-

ganizowanie i prowadzenie koncertów, rozrywka z udziałem 

muzyki.

(210) 472009 (220) 2017 05 23

(731) GOTSZLIK IRENEUSZ, Ostrów Wielkopolski

(540) ice Fresco

(531) 08.01.18, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 lody, lody mleczne [lody], sorbety [lody], lody 

owocowe, lody wielosmakowe, owocowe lody, lody mlecz-

ne, lody trufl owe, lody włoskie, lody na patyku, sorbety [wod-

ne lody], sorbety [lody wodne], lody wodne [sorbety], lody 

zawierające czekoladę, lody typu sandwich, lody z owocami, 

jogurt mrożony [lody spożywcze], lody spożywcze i lód, lody 

na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], lody o smaku 

czekoladowym, kawa, kawa aromatyzowana, kawa niepa-

lona, kawa liofi lizowana, czekoladowa kawa, kawa mielona, 

kawa nienaturalna, kawa słodowa, kawa bezkofeinowa, kawa 

rozpuszczalna, mrożona kawa, kawałeczki czekolady do de-

serów, kawa w postaci całych ziaren, kawa w formie mielonej, 

kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, jogurt mrożo-

ny (mrożone wyroby cukiernicze), lód, lody spożywcze, mro-

żone jogurty i sorbety, mrożone ciasta jogurtowe, ciasto fran-

cuskie, ciasto biszkoptowe, ciasto na ciastka, ciasto na wafl e, 

ciasto śliwkowe, kruche ciasto, ciasto kruche, ciasto na bisz-

kopty, ciasto na słodkie wypieki, gofry, gofry czekoladowe, 

gofry z polewą czekoladową, rurki wafl owe [ciastka], kruche 

rurki (chińska przekąska), desery lodowe, desery z muesli, go-

towe desery [wyroby piekarnicze], gotowe desery [wyroby 

cukiernicze], gotowe desery [na bazie czekolady], puddingi 

do użytku jako desery, kremy budyniowe custard [pieczone 

desery], mrożone mleczne desery w formie batonów, desery 

z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait].

(210) 472058 (220) 2017 05 24

(731) HORUS ZBIGNIEW RACZYŃSKI SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) HORUS MOVIES

(510), (511) 35 agencje reklamowe, reklama, reklamy radio-

we, reklamy telewizyjne, reklama online za pośrednictwem 

sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, projekto-

wanie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów 

reklamowych, badania opinii publicznej, badania rynkowe, 

produkcja fi lmów reklamowych, impresariat w działalności 

artystycznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi 

marketingowe, telemarketing, pokazy towarów, prezentowa-

nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 

produkcja programów związanych z telezakupami, organiza-

cja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie 

targów w celach handlowych lub reklamowych, wystawy 

w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie plat-

formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 

i usług, informacja handlowa, 41 studia fi lmowe, produkcja fi l-

mów, innych niż reklamowe, nagrywanie na taśmach wideo, 

przedstawienia teatralne [produkcja], produkcja programów 

radiowych i telewizyjnych, fotoreportaże, fotografi e, montaż 

taśm wideo, dubbing, sporządzanie napisów do fi lmów, pisa-

nie scenariuszy, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 

udostępnianie fi lmów online nie do pobrania, dostarczanie 

programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy 

usług typu transmisja wideo na żądanie, udostępnianie mu-

zyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, publikowanie 

online elektronicznych książek i czasopism, usługi w zakresie 

oświaty [nauczanie], organizowanie widowisk [impresariat], 

organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub eduka-

cyjnych, usługi pokazów fi lmowych, wystawianie spektakli 

na żywo, organizowanie i prowadzenie kongresów, konferen-

cji, sympozjów, obsługa sal kinowych, organizowanie balów, 

organizowanie przyjęć, organizowanie konkursów [edukacja 

lub rozrywka], organizacja pokazów mody w celach rozryw-

kowych, usługi reporterskie, publikowanie książek, publi-

kowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, informacja 

o edukacji, informacja o rekreacji, informacja o wypoczynku, 

informacja o imprezach rozrywkowych.

(210) 472066 (220) 2017 05 24

(731) V.LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) COLLAC

(510), (511) 3 kosmetyki, wybielające i nawilżające toniki 

do twarzy, przeciwzmarszczkowe kremy pod oczy, kremy 

do twarzy.

(210) 472072 (220) 2017 05 24

(731) Oakbridge B.V., Amsterdam, NL

(540) BONAIRE

(510), (511) 3 preparaty wybielające i inne substancje stoso-

wane w praniu, preparaty czyszczące, nabłyszczające, szo-

rujące i ścierne, mydła nie do celów medycznych, żele pod 

prysznic, zapachowe środki odświeżające powietrze, wyro-

by perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki nie do celów 

leczniczych, lotiony do włosów nie do celów medycznych, 

preparaty do czyszczenia zębów nie do celów leczniczych, 

5 preparaty farmaceutyczne, preparaty lecznicze i weteryna-

ryjne, preparaty sanitarne do celów medycznych, żywność 

dietetyczne i substancje dietetyczne do celów medycznych 

lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplemen-

ty dietetyczne dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opa-

trunkowe, materiały do plombowania zębów, woski den-

tystyczne, środki dezynfekcyjne, odświeżacze powietrza, 

preparaty do dezodoryzacji powietrza, preparaty do odświe-

żania powietrza, spraye do odświeżania powietrza, preparaty 

do oczyszczania powietrza, preparaty do zwalczania szkod-

ników, fungicydy, herbicydy.
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(210) 472140 (220) 2017 05 25

(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Nowe Miasto nad Wartą

(540) Pelfen

(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne na przeziębienia, 

preparaty odżywcze i witaminowe do celów medycznych, 

suplementy diety do celów leczniczych, żywność dietetycz-

na do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów lecz-

niczych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, lecznicze herbatki 

ziołowe, wyciągi roślinne i ziołowe do celów leczniczych, 

nalewki do celów leczniczych, mieszanki ziołowe do celów 

leczniczych.

(210) 472144 (220) 2017 05 25

(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka

(540) maromigran

(510), (511) 5 preparaty do leczenia migreny, środki na ból 

głowy, sztyfty na ból głowy, balsamy przeciwbólowe, leki 

ziołowe, preparaty farmaceutyczne, preparaty i substancje 

lecznicze, preparaty witaminowe, tabletki witaminowe, wy-

ciągi z roślin leczniczych, preparaty ziołowe do celów me-

dycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, 

nalewki do celów medycznych, olejki lecznicze.

(210) 472171 (220) 2017 05 26

(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) RODZINA ZDROWIA OptiCardio

(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) 472196 (220) 2017 05 26

(731) KŁOSEK KONRAD GREEN MONKEY CAFE, 

Częstochowa

(540) GREEN MONKEY CAFE

(531) 03.05.19, 03.05.24, 03.05.28, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13, 

26.01.19

(510), (511) 30 kawa, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hur-

towej w związku z kawą, reklama, rekrutacja personelu, roz-

powszechnianie reklam, poszukiwania w zakresie patronatu, 

outsourcing, pokazy towarów, usługi public relations, usługi 

marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, badania do-

tyczące działalności gospodarczej, 41 nauczanie i szkolenia, 

organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 

i prowadzenie warsztatów, organizowanie konkursów, usługi 

klubowe, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 

edukacyjnych, 43 kawiarnie, kafeterie,obsługa gastronomicz-

na z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(210) 472199 (220) 2017 05 26

(731) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski

(540) M.i.G

(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 spożyw-

cze], kakao, karmelki-cukierki,kawa, kawa nienaturalna, kra-

kersy, herbatniki petit-beurre, lody, sorbety w postaci lodów, 

muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, napoje czeko-

ladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje ka-

wowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie 

kawy, galaretki w formie słodyczy, wafl e ryżowe, wyroby 

cukiernicze, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, guma 

do żucia, 32 piwo, piwo słodowe, drinki na bazie piwa, kok-

tajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, preparaty 

do sporządzania likierów, napoje bezalkoholowe, w tym: 

cydr bezalkoholowy, bezalkoholowe napoje z soków, napo-

je bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe 

na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, 

napoje bezalkoholowe o smaku kawy, proszek do wytwa-

rzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, syropy, 

soki, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie 

ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne 

niż substytuty mleka, sorbety -napoje, napoje odalkoholi-

zowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje 

sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, 

nektary owocowe, pastylki do napojów gazowanych, prepa-

raty do produkcji napojów, woda, woda gazowana, prepa-

raty do produkcji wody gazowanej, woda litowa, produkty 

do wytwarzania wody mineralnej, woda mineralna, woda 

selcerska, woda sodowa, woda stołowa.

(210) 472200 (220) 2017 05 26

(731) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski

(540) M.I.G

(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 spożyw-

cze], kakao, karmelki-cukierki, kawa, kawa nienaturalna, kra-

kersy, herbatniki petit-beurre, lody, sorbety w postaci lodów, 

muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, napoje czeko-

ladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje ka-

wowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie 

kawy, galaretki w formie słodyczy, wafl e ryżowe, wyroby 

cukiernicze, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, guma 

do żucia, 32 piwo, piwo słodowe, drinki na bazie piwa, kok-

tajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, preparaty 

do sporządzania likierów, napoje bezalkoholowe, w tym: 

cydr bezalkoholowy, bezalkoholowe napoje z soków, napo-

je bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe 

na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, 
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napoje bezalkoholowe o smaku kawy, proszek do wytwa-

rzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, syropy, 

soki, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie 

ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne 

niż substytuty mleka, sorbety (napoje), napoje odalkoholi-

zowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje 

sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, 

nektary owocowe, pastylki do napojów gazowanych, prepa-

raty do produkcji napojów, woda, woda gazowana, prepa-

raty do produkcji wody gazowanej, woda litowa, produkty 

do wytwarzania wody mineralnej, woda mineralna, woda 

selcerska, woda sodowa, woda stołowa.

(210) 472211 (220) 2017 05 26

(731) FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Zelów

(540) eva dermo red off 

(510), (511) 3 mleczko kosmetyczne, kremy do pielęgnacji 

ciała, płyny do mycia ciała, chusteczki nasączane płynami 

kosmetycznymi.

(210) 472212 (220) 2017 05 26

(731) PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, 

Sędziszów Małopolski

(540) PZL SĘDZISZÓW SKUTECZNA OCHRONA

(531) 18.05.01, 18.05.03, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 7 fi ltry oleju, fi ltry paliwa, fi ltry hydrauliczne, fi ltry 

powietrza do silników samochodowych, 11 fi ltry powietrza, 

fi ltry kabiny.

(210) 472213 (220) 2017 05 26

(731) PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, 

Sędziszów Małopolski

(540) PZL SĘDZISZÓW

(531) 18.05.01, 18.05.03, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 7 fi ltry oleju, fi ltry paliwa, fi ltry hydrauliczne, fi ltry 

powietrza do silników samochodowych, 11 fi ltry powietrza, 

fi ltry kabiny.

(210) 472214 (220) 2017 05 26

(731) PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, 

Sędziszów Małopolski

(540) PZL SĘDZISZÓW

(531) 18.05.01, 18.05.03, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 7 fi ltry oleju, fi ltry paliwa, fi ltry hydrauliczne, fi ltry 

powietrza do silników samochodowych, 11 fi ltry powietrza, 

fi ltry kabiny.

(210) 472215 (220) 2017 05 26

(731) PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, 

Sędziszów Małopolski

(540) PZL SĘDZISZÓW SKUTECZNA OCHRONA

(531) 18.05.01, 18.05.03, 24.01.05, 24.01.17, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 7 fi ltry oleju, fi ltry paliwa, fi ltry hydrauliczne, fi ltry 

powietrza do silników samochodowych, 11 fi ltry powietrza, 

fi ltry kabiny.

(210) 472216 (220) 2017 05 26

(731) PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, 

ędziszów Małopolski

(540) PZL SĘDZISZÓW SKUTECZNA OCHRONA

(531) 18.05.01, 18.05.03, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 7 fi ltry oleju, fi ltry paliwa, fi ltry hydrauliczne, fi ltry 

powietrza do silników samochodowych, 11 fi ltry powietrza, 

fi ltry kabiny.

(210) 472217 (220) 2017 05 26

(731) PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, 

Sędziszów Małopolski

(540) PZL

(531) 18.05.01, 18.05.03, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 7 fi ltry oleju, fi ltry paliwa, fi ltry hydrauliczne, fi ltry 

powietrza do silników samochodowych, 11 fi ltry powietrza, 

fi ltry kabiny.

(210) 472239 (220) 2017 05 29

(731) Fresenius Kabi AG, Bad Homburg, DE

(540) supportan

(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, dietetyczne 

substancje do celów medycznych, produkty do żywienia 

dojelitowego.
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(210) 472369 (220) 2017 05 30

(731) KUBAT-SOWA DARIA 1001 LAMP, Kraków

(540) 1001 lamp

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 11 lampy oświetleniowe, lamy elektryczne, lam-

py i kinkiety do użytku domowego, ogrodowego i uliczne-

go, lampy studyjne, latarnie oświetleniowe, części do lamp 

w szczególności abażury, klosze, obudowy, oprawki, refl ek-

tory, szkła, rury, zawieszenia, latarki, urządzenia i instalacje 

do oświetlenia, żarówki oświetleniowe, żarniki elektryczne 

do lamp, refl ektory do lamp, 35 sprzedaż w hurtowni, skle-

pie oraz za pośrednictwem Internetu artykułów oświetlenio-

wych oraz części i osprzętu do artykułów oświetleniowych, 

lamp i części do lamp.

(210) 472388 (220) 2017 05 31

(731) CENTRUM NAUKI KOPERNIK, Warszawa

(540) Klub Kopernika

(510), (511) 9 oprogramowanie dla nauki, planetaria, oprogra-

mowanie edukacyjne, edukacyjne oprogramowanie kompu-

terowe, nagrania multimedialne, oprogramowanie multime-

dialne, oprogramowanie multimedialne zapisane na płytach 

CD-ROM, 16 publikacje edukacyjne, podręczniki edukacyjne, 

książki edukacyjne, materiały drukowane, drukowane mate-

riały ilustracyjne, papierowe materiały dydaktyczne, materiały 

szkoleniowe i instruktażowe, materiały piśmienne i wyposa-

żenie edukacyjne, 41 muzea, muzea- usługi, wystawy, usługi 

świadczone przez muzea, udostępnianie obiektów muzeal-

nych, pokazy, wystawy, usługi planetarium, seminaria, semina-

ria edukacyjne, prowadzenie seminariów, organizacja semina-

riów, organizowanie seminariów edukacyjnych, prowadzenie 

kursów, seminariów i warsztatów, edukacja, badania edukacyj-

ne, pokazy edukacyjne, publikacja materiałów edukacyjnych, 

publikowanie tekstów edukacyjnych, organizacja konferencji 

edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, 

organizowanie imprez edukacyjnych, publikowanie multi-

medialne książek, publikowanie materiałów multimedialnych 

on-line, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism 

i gazet, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, 

audio i rozrywki multimedialnej, publikowanie czasopism 

internetowych, usługi rozrywkowe dostarczane przez Inter-

net, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, 

udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony in-

ternetowej, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za po-

średnictwem Internetu, publikacja materiałów dostępnych 

za pośrednictwem baz danych lub Internetu, udostępnianie 

rozrywki w postaci klipów fi lmowych za pomocą internetu, 

udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu 

publikacji, które mogą być przeglądane, udostępnianie pu-

blikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub 

Internetu, nie do pobrania, informacja dotycząca edukacji 

udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Inter-

netu, 42 badania naukowe, prowadzenie badań [naukowych], 

usługi naukowe i technologiczne, publikowanie informacji na-

ukowych, udostępnianie informacji naukowych, sporządzanie 

raportów naukowych, prowadzenie badań naukowych, kom-

pilacja informacji naukowych, usługi doradcze w zakresie nauki, 

badania i analizy naukowe, usługi w dziedzinie nauk o Ziemi, 

usługi doradcze dotyczące przyrządów naukowych, usługi do-

radcze dotyczące badań naukowych, projektowanie i opraco-

wywanie produktów multimedialnych, projektowanie stron.

(210) 472399 (220) 2017 05 31

(731) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów

(540) better green technology

(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki 

dla zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do wło-

sów, preparaty do kręcenia włosów, neutralizatory do trwa-

łej ondulacji, preparaty do prostowania włosów, szampony, 

suche szampony, szampony dla zwierząt domowych, farby 

do włosów, kosmetyki upiększające, szminki, pomadki do ust, 

pomady do celów kosmetycznych, ołówki [kredki] kosmetycz-

ne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty 

kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kremy 

wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, środki do czyszcze-

nia zębów, żele do wybielania zębów, mydła, mydła przeciw-

potowe, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], 

olejki eteryczne, esencje eteryczne, woda kolońska, środki 

do czyszczenia zębów, antyperspiranty [środki przeciwpot-

ne], balsamy inne niż do celów medycznych, bazy do per-

fum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki 

do ust, farby do brody, ołówki do brwi, pasty do butów, chu-

steczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasą-

czone preparatami do usuwania makijażu, preparaty do czysz-

czenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 

do depilacji, wosk do depilacji, dezodoranty dla ludzi i zwie-

rząt, drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło 

do golenia, preparaty do golenia, kadzidełka, sole do kąpieli 

do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do ką-

pieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, maseczki 

kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, lakiery 

do paznokci, środki do usuwania lakierów, preparaty do pielę-

gnacji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do pa-

znokci, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, lotony do celów 

kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, 

mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, odświeża-

cze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust do celów nieme-

dycznych, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów per-

fumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, 

płyny po goleniu, potpourri [mieszanki zapachowe], preparaty 

do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, prepa-

rat)’ kąpielowe do celów higienicznych, preparaty do czysz-

czenia protez zębowych, pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze 

do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, 

wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda 

utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] 

do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów 

medycznych, 5 preparaty kosmetyczne o działaniu leczniczym 

do pielęgnacji i ochrony skóry twarzy, ciała i włosów, lecznicze: 

balsamy, maści, olejki, płyny, sole, żele, kremy, mydła lecznicze.

(210) 472400 (220) 2017 05 31

(731) DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk

(540) Vitaday



44 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT31/2017

(531) 27.05.01

(510), (511) 29 gotowane owoce i warzywa, konserwowane 

owoce i warzywa, konserwy z owocami i warzywami, mrożo-

ne owoce i warzywa, suszone owoce i warzywa, owoce lu-

krowane, owoce kandyzowane, owoce w cukrze, owoce i wa-

rzywa solone, sałatki owocowe i warzywne, skórki owocowe, 

rośliny strączkowe konserwowane, soki roślinne do gotowa-

nia, galaretki jadalne, dżemy, konfi tury, marmolada, kompo-

ty, jaja, mleko, produkty mleczne, placki ziemniaczane, oleje 

i tłuszcze jadalne, zupy, składniki do sporządzania zup, zioła 

ogrodowe konserwowane, żelatyna do celów spożywczych, 

bita śmietana, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, 

chipsy owocowe i warzywne, chipsy owocowe w czekola-

dzie, przekąski na bazie owoców, orzechy preparowane, dak-

tyle, pyłki kwiatowe jako żywność, rodzynki, mięso, wędliny, 

ryby, drób, dziczyzna, mięso solone, ryby solone, ekstrakty 

mięsne, konserwy rybne i mięsne, 30 aromaty do żywności, 

batony, biszkopty, bita śmietana, budynie, bułeczki słodkie, 

bułki, chleb, ciasta w proszku, ciasta z owocami, ciasta, ciast-

ka i pieczywo ryżowe, ciastka, ciasteczka, cukier, cukierki, 

czekoladki, drożdże, esencje do artykułów żywnościowych, 

herbata, herbatniki, kakao i wyroby z kakao, kasze spożyw-

cze, kawa i wyroby z kawy, keczup, kluski, koncentraty do ce-

lów spożywczych, krakersy, lody, majonezy, makarony, mąka 

i preparaty zbożowe, mąka, miód, muesli, musztarda, na-

miastki kawy, napoje na bazie kakao kawy i czekolady, ocet, 

owoce w czekoladzie, pierniki, pierogi, pizze, płatki kukury-

dziane i owsiane, potrawy na bazie mąki, produkty zbożowe, 

proszek do pieczenia, przekąski ryżowe, przyprawy, pyzy, ryż, 

sago, słodycze na choinkę, słodycze, sosy do deserów, sosy 

jako przyprawy, sosy, sól, syrop z melasy, tapioka, wafl e, wy-

roby ciastkarskie, wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe 

na bazie orzeszków, wyroby czekoladowe, wyroby piekarni-

cze, zielenina jako przyprawy, żywność na bazie mąki, 39 do-

starczanie korespondencji i przesyłek, dostarczanie towarów 

[zaopatrzenie], logistyka transportu, magazynowanie, trans-

port, transport pasażerski, przewożenie ładunków, pośred-

nictwo w transporcie, składowanie, składowanie towarów, 

spedycja, usługi w zakresie pakowania i opakowań, pakowa-

nie produktów, pakowanie towarów, biura turystyczne, orga-

nizowanie podróży i wycieczek, rezerwacja miejsc podróży, 

wynajmowanie garaży, wynajmowanie magazynów, wynaj-

mowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie pojazdów, 

wypożyczanie samochodów, wypożyczanie kontenerów 

magazynowych.

(210) 472403 (220) 2017 05 31

(731) M/s. Aero Club, Nowe Delhi, IN

(540) WOODLAND

(531) 05.01.16, 27.05.01

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

(210) 472405 (220) 2017 06 01

(731) TYC-TYKA MAGDALENA MTTESTETICA, Kraków

(540) MTT Estetica

(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodar-

czą, badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania 

w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-

sie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, do-

radztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodar-

czą, dystrybucja materiałów reklamowych próbek, druków, 

prospektów, ulotek, handlowe informacje i porady udzielane 

konsumentom- punkty informacji konsumenckiej, kolportaż 

próbek, reklama, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 

związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach 

franchisingu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi 

modeli i modelek do celów promocji sprzedaży i reklamy, 

zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr 

i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie za-

mówień zakupowych, komputerowe zarządzanie plikami, 

kompilacja informacji do komputerowych baz danych, syste-

matyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych baz 

danych, prezentowanie produktów w mediach dla celów 

sprzedaży detalicznej, sprzedaż detaliczna, hurtowa i za po-

średnictwem Internetu kosmetyków, preparatów do ma-

kijażu, środków perfumeryjnych i zapachowych, środków 

toaletowych oraz aplikatorów do kosmetyków, 44 chirur-

gia plastyczna, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, 

usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, gabinety 

pielęgnacji skóry, fryzjerstwo, manicure, ozdabianie ciała, 

analiza kolorów- usługi kosmetyczne, depilacja woskiem, 

analiza kosmetyczna, doradztwo w zakresie urody, doradz-

two w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo świad-

czone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji 

ciała i urody, higiena i pielęgnacja urody, usługi doradcze 

dotyczące urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją 

skóry, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usłu-

gi doradcze dotyczące kosmetyków, udzielanie informacji 

o urodzie, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji wło-

sów, udzielanie informacji związanych z usługami salonów 

piękności, solaria, salony fryzjerskie, pielęgnacja urody dla 

ludzi, pielęgnacja urody, salony piękności, nakładanie pro-

duktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów ko-

smetycznych na twarz, usługi doradztwa dotyczącego ma-

kijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa dotyczącego 

makijażu świadczone online lub osobiście, usługi koloryzacji 

brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi kosmetyczne w zakresie 

wykonywania makijażu, usługi manicure i pedicure, usługi 

spa, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi w zakresie 

makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi 

w zakresie mikropigmentacji, usługi w zakresie pielęgnacji 

skóry, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi w za-

kresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji urody 

świadczone przez uzdrowisko- SPA, usługi w zakresie porad 

kosmetycznych, usługi wizażystów, usługi zabiegów kosme-

tycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, 

zabiegi depilacyjne, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi ko-

smetyczne, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy.

(210) 472407 (220) 2017 06 01

(731) DYBAŁA TOMASZ F.H.U. MELIOR GROUP, Rybnik

(540) Rybnickie LODY RZEMIEŚLNICZE
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(531) 08.01.18, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 30 lody spożywcze, desery lodowe, musy dese-

rowe, musy czekoladowe, napoje na bazie czekolady, kawy, 

sorbety lodowe, wyroby cukiernicze, 43 kawiarnie, lodziarnie, 

obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 

i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, usłu-

gi barowe, usługi mobilnych gastronomii, w tym zwłaszcza 

w postaci mobilnych lodziarni.

(210) 472408 (220) 2017 06 01

(731) SZCZERBA RAFAŁ INFOPOL, Bytom

(540) HL HOTEL LANTIER

(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01

(510), (511) 42 usługi w zakresie świadczenia usług hotelar-

skich, restauracyjnych, prowadzenie kawiarni, barów i usług 

cateringowych.

(210) 472410 (220) 2017 06 01

(731) MPL POWER ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice

(540) adler

(531) 03.07.01, 03.07.19, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 

geodezyjne, fotografi czne, kinematografi czne, optyczne, 

wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-

nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 

elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, 

akumulatorowe i kontrolno - sterujące, urządzenia do nagry-

wania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magne-

tyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, automaty 

sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych 

przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, 

sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia do ga-

szenia ognia, kamery do telewizji przemysłowej, urządzenia 

telewizji przemysłowej, kamery bezpieczeństwa, kamery in-

ternetowe, kamery wideo do nadzoru, kamery wideo przy-

stosowane do celów monitoringowych, 11 instalacje oświe-

tleniowe, elektryczne urządzenia oświetleniowe do wnętrz, 

lampy oświetleniowe, osprzęt oświetleniowy, oświetlenie 

dekoracyjne, oświetlenie bezpieczeństwa, oświetlenie awa-

ryjne, oświetlenie zewnętrzne, refl ektory, światła do instalacji 

na zewnątrz, urządzenia i instalacje oświetleniowe, wyposa-

żenie oświetleniowe, zespoły świetlne.

(210) 472411 (220) 2017 06 01

(731) PIETRZAK TOMASZ RAFAŁ, Dobra

(540) talonik.pl

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 9 mobilne aplikacje, 35 reklama w internecie dla 

osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich 

poprzez dystrybucję kart rabatowych, 41 udostępnianie pu-

blikacji elektronicznych.

(210) 472424 (220) 2017 06 01

(731) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław

(540) City Forum - City One

(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, reklama 

telewizyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa, reklama 

za pośrednictwem Internetu, produkcja fi lmów reklamo-

wych, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promo-

cja), wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie 

nośników reklamowych, przygotowywanie reklamy praso-

wej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i uaktualnianie ma-

teriałów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie, 

rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, pro-

spektów, druków, wynajem czasu reklamowego we wszyst-

kich środkach przekazu, informacja handlowa, informowanie 

o prowadzonej działalności gospodarczej, prezentowanie 

produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 

przegląd prasy, usługi marketingowe, badania rynkowe w ce-

lach handlowych, reklamowych, marketingowych, badania 

opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodar-

czej, organizowanie badań handlowych lub reklamowych 

we wszystkich środkach przekazu, organizowanie wystaw 

lub targów w celach handlowych lub reklamowych, wysta-

wy w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprze-

daży dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień 

handlowych, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, usługi 

dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klien-

tów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej w celu 

przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy 

klientów, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje 

nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nierucho-

mościami, dzierżawa, wynajmowanie mieszkań, biur i po-

mieszczeń magazynowych, fi nansowa wycena nieruchomo-

ści, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi fi nansowe, 

ekspertyzy oraz analizy fi nansowe i inwestycyjne, 37 budow-

nictwo, prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzi-

nie budownictwa, realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami 

inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygoto-

waniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi re-

montowe budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz 

budowli, usługi wykończeniowe, naprawy obiektów bu-

dowlanych, roboty ziemne oraz wodno - inżynieryjne, wy-

konywanie dróg, mostów i nawierzchni, instalowanie drzwi 

i okien, nadzór budowlany, instalowanie i naprawa urządzeń 

elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimaty-

zacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, rozbiórka 

budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, infor-

macja budowlana, izolowanie budynków, tynkowanie.
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(210) 472425 (220) 2017 06 01

(731) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław

(540) City Forum

(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, reklama 

telewizyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa, reklama 

za pośrednictwem Internetu, produkcja fi lmów reklamo-

wych, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promo-

cja), wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie 

nośników reklamowych, przygotowywanie reklamy praso-

wej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i uaktualnianie ma-

teriałów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie. 

rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, pro-

spektów, druków, wynajem czasu reklamowego we wszyst-

kich środkach przekazu, informacja handlowa: informowanie 

o prowadzonej działalności gospodarczej, prezentowanie 

produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 

przegląd prasy, usługi marketingowe, badania rynkowe w ce-

lach handlowych, reklamowych, marketingowych, badania 

opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodar-

czej, organizowanie badań handlowych lub reklamowych 

we wszystkich środkach przekazu, organizowanie wystaw 

lub targów w celach handlowych lub reklamowych, wysta-

wy w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprze-

daży dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień 

handlowych, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, usługi 

dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klien-

tów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej w celu 

przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy 

klientów, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje 

nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nierucho-

mościami, dzierżawa, wynajmowanie mieszkań, biur i po-

mieszczeń magazynowych, fi nansowa wycena nieruchomo-

ści, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi fi nansowe, 

ekspertyzy oraz analizy fi nansowe i inwestycyjne, 37 budow-

nictwo, prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzi-

nie budownictwa, realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami 

inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygoto-

waniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi re-

montowe budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz 

budowli, usługi wykończeniowe, naprawy obiektów bu-

dowlanych, roboty ziemne oraz wodno - inżynieryjne, wy-

konywanie dróg, mostów i nawierzchni, instalowanie drzwi 

i okien, nadzór budowlany, instalowanie i naprawa urządzeń 

elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimaty-

zacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, rozbiórka 

budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, infor-

macja budowlana, izolowanie budynków, tynkowanie.

(210) 472433 (220) 2017 06 01

(731) SENSUM MARE DERMOCOSMETICS ŁUKASZ 

KOŁODZIEJEK I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa

(540) S SENSUM MARE DERMOCOSMETICS

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.04

(510), (511) 3 kosmetyki, koncentraty nawilżające, kosme-

tyki upiększające, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do brwi, 

kosmetyki do włosów, kosmetyki kolorowe, kosmetyki nie-

lecznicze, żele nawilżające, kosmetyki do makijażu, tipsy, 

toniki, eyelinery, korektory, preparaty samoopalające, olejki 

mineralne, kremy tonizujące, środki nawilżające, balsamy 

samoopalające, kosmetyki do samoopalania, kremy sa-

moopalające, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki 

do paznokci, płynne kremy, kosmetyki do ust, kosmetyki 

do ozdabiania, kosmetyki w formie olejków, kremy do ciała, 

zmywacze do paznokci, kosmetyki blokujące promienio-

wanie słoneczne, maseczki do skóry, kosmetyki w postaci 

kremów, kosmetyki do makijażu twarzy, kompaktowe ko-

smetyki do makijażu, kosmetyki w gotowych zestawach, 

kosmetyki w postaci płynów, produkty powlekające usta, 

kosmetyki w postaci różu, kosmetyki koloryzujące do skó-

ry, kolorowe kosmetyki do oczu, kosmetyki do makijażu 

skóry, pudry w kamieniu, kosmetyki do pielęgnacji urody, 

olejki do opalania, olejki po opalaniu, kremy do twarzy, 

płyny do twarzy, żele po opalaniu, peelingi do twarzy, 

mleczka do opalania, kosmetyki w formie mleczek, kosme-

tyki do użytku osobistego, podkłady do paznokci, kosme-

tyki i preparaty kosmetyczne, toniki do twarzy, balsamy 

po opalaniu, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki 

w formie żeli, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy na noc, 

błyszczyki do ust, zmywacze lakieru do paznokci, baza 

podkładowa do paznokci, perełki zawierające kosmetyki 

do kąpieli, olejki do pielęgnacji skóry, kremy do pielęgna-

cji skóry, nawilżające kremy do skóry, nawilżające balsamy 

do skóry, olejki blokujące promieniowanie słoneczne, ko-

smetyki w formie sproszkowanej, szminki blokujące pro-

mieniowanie słoneczne, mieszanki do rozjaśniania skóry, 

produkty przeciwsłoneczne do ust, kosmetyki do makijażu 

do kompaktów, płyny do mycia twarzy, kosmetyki do sto-

sowania na skórę, kosmetyki przeznaczonej do suchej skó-

ry, płyny do pielęgnacji skóry, odżywki utwardzające do pa-

znokci, preparaty do wybielania zębów, środki nawilżające 

do twarzy, nawilżające balsamy do skóry, perfumowane 

kosmetyki w aerozulu do ciała, środki do oczyszczania skó-

ry twarzy, kosmetyki w postaci cieni do powiek, maseczki 

zwężające pory stosowane jako kosmetyk, środki wyszczu-

plające (kosmetyki) inne niż do celów medycznych, środki 

nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosme-

tyki, paski do wybielania zębów nasączone preparatami 

do wybielania zębów, krem przeciwzmarszczkowy, serum 

pielęgnacyjne, serum do włosów, serum do celów kosme-

tycznych, nielecznicze serum do skóry, preparaty kosme-

tyczne o działaniu wyszczuplającym, pasta do zębów, krem 

do twarzy, krem przeciwzmarszczkowy, kremy ujędrniające 

skórę, kremy do rąk, kremy do aromatoterapii, krem pod 

oczy, kremy odżywcze, kremy ochronne.

(210) 472435 (220) 2017 06 01

(731) Compagnie Gervais Danone, Paryż, FR

(540) FANTASIA HAPPY

(510), (511) 29 produkty mleczne, desery mleczne, jogurty, 

jogurty pitne, 30 produkty zbożowe, płatki śniadaniowe.

(210) 472436 (220) 2017 06 01

(731) Compagnie Gervais Danone, Paryż, FR

(540) FANTASIA LOVE

(510), (511) 29 produkty mleczne, desery mleczne, jogurty, 

jogurty pitne, 30 produkty zbożowe, płatki śniadaniowe.
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(210) 472450 (220) 2017 06 01

(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) polaris kids aqua fun

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne ga-

zowane i niegazowane.

(210) 472451 (220) 2017 06 01

(731) WIŚNIEWSKA VIOLETTA PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE CON DUO, 

Wieruszów

(540) CON DUO

(510), (511) 25 odzież damska.

(210) 472452 (220) 2017 06 01

(731) WIŚNIEWSKA VIOLETTA PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE CON DUO, 

Wieruszów

(540) CON DUO

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 25 odzież damska.

(210) 472457 (220) 2017 06 01

(731) PAJĄK KRZYSZTOF ZAKŁAD HANDLOWO-

PRODUKCYJNY KOBAX, Zebrzydowice

(540) KOBAX PL

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 19 listwy niemetalowe, niemetalowe listwy de-

koracyjne, niemetalowe listwy budowlane, listwy przypo-

dłogowe niemetalowe, drewniane listwy profi lowe, listwy 

do lamperii, niemetalowe listwy podłogowe, niemetalowe 

listwy boazeryjne, płyty pilśniowe, płyty pilśniowe twar-

de, płyty pilśniowe drewniane, płyty pilśniowe do użytku 

w budownictwie, płyty pilśniowe z włókna drewnianego 

połączone z płytkami żywicznymi i deskami wiórowymi, 

niemetalowe fronty budowlane, panele szklane, panele 

drewniane, niemetalowe panele dachowe, niemetalowe 

panele ogrodzeniowe, niemetalowe panele okładzino-

we, niemetalowe panele podłogowe, niemetalowe pa-

nele sufi towe, niemetalowe panele ścienne, laminowane 

panele parkietowe, panele okładzinowe ze szkła, panele 

licowe ze sklejki, niemetalowe podwójnie szklone pane-

le, panele szklane do drzwi, niemetalowe okładzinowe 

panele ścienne, panele dachowe przeszklone [niemetalo-

we ramy], drewniane panele akustyczne na ściany, drew-

niane panele akustyczne na sufi ty, szklane panele ścienne 

[niemetalowa konstrukcja], przeszklone panele ścienne 

[niemetalowa konstrukcja], panele okładzinowe z mate-

riałów niemetalowych, okładzinowe panele niemetalowe 

do pokrywania dachów, szklane panele [obramowanie 

niemetalowe] do budownictwa, panele polistyrenowe 

do użytku w budownictwie, systemy niemetalowych su-

fi tów podwieszanych zawierających panele, niemetalowe 

podwójnie szklone panele ze szkłem izolacyjnym, panele 

z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, nieme-

talowe panele mocowane techniką złącza wpuszczanego 

do budownictwa, szklane panele [obramowanie niemeta-

lowe] do użytku w budownictwie, przezroczyste panele 

z tworzyw sztucznych do celów budowlanych, przezro-

czyste panele z tworzyw sztucznych do konstruowania bu-

dynków, niemetalowe panele odporne na ogień do użytku 

w budownictwie, półprzezroczyste panele budowlane wy-

konane z materiałów z tworzyw sztucznych, wielowarstwo-

we panele z tworzyw sztucznych do użytku w budownic-

twie, panele z płyt wiórowych hamujące ogień do użytku 

w budownictwie, membrany dachowe z PCV, membrany 

do pokryć dachowych, 20 listwy profi lowe do luster, listwy 

profi lowe do mebli [gzymsy], listwy do ram obrazów, listwy 

do ram obrazów i zdjęć dekoracyjne, listwy wykończe-

niowe z drewna do mebli, listwy z tworzywa sztucznego 

do ochrony krawędzi mebli, dekoracyjne listwy z tworzyw 

sztucznych do umieszczania na drzwiach, listwy wykonane 

z drewna do ram do obrazów i zdjęć, dekoracyjne listwy 

z tworzyw sztucznych do umieszczania na szafkach wysta-

wowych, ozdobne listwy z tworzyw sztucznych do umiesz-

czania na frontach sklepów, listwy wykonane z tworzyw 

sztucznych do ram do obrazów i zdjęć, listwy wykonane 

z substytutów drewna do ram do obrazów i zdjęć, deko-

racyjne listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych sto-

sowane wraz z osprzętem drzwiowym, dekoracyjne listwy 

wykończeniowe z tworzyw sztucznych stosowane wraz 

osprzętem do okien, dekoracyjne listwy wykończeniowe 

z drewna do zastosowania wraz z osprzętem okiennym, 

dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastoso-

wania do mebli robionych na wymiar, dekoracyjne listwy 

wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania 

do mebli robionych na wymiar, witryny, witryny wystawo-

we, blaty kuchenne, blaty robocze, blaty stołowe, blaty 

na szafki, blaty [części mebli], blaty wierzchnie do szafek, 

blaty robocze w postaci mebli, blaty na szafki przeznaczone 

do użytku ze zlewozmywakami, meble i akcesoria meblowe 

wyposażenia domu, maskownice wlotu do skrzynek na listy 

[nie z metalu lub z kamienia], fronty szufl ad, fronty do szaf 

i szafek, panele meblowe, panele rozdzielające [przegro-

dy], samoprzylepne panele wystawowe, panele drewniane 

do mebli, panele tylne [części mebli], przenośne panele 

działowe [meble], panele będące częściami mebli, dekora-

cyjne panele drewniane [meble], składane panele do celów 

ekspozycyjnych, panele wystawowe [nieświecące i nieme-

chaniczne], panele wystawowe [nieświetlne i niemecha-

niczne], panele wystawowe w postaci mebli, panele wysta-

wowe do ośrodków wystawienniczych, panele wystawowe 

do ośrodków sprzedaży, tablice pod litery [puste panele 

wystawowe], przenośne panele wystawiennicze do celów 

ekspozycyjnych, panele do celów reklamowych [nieświecą-

ce i niemechaniczne], panele frontowe do trumien prezen-

tujące zdjęcia i informacje o zmarłym, panele z przezroczy-

stych tworzyw sztucznych będące częściami pojemników 

do pakowania, elementy meblowe, płyty meblowe, wózki 

meblowe, półki meblowe, kozły [stojaki meblowe], złącza 

meblowe niemetalowe, nóżki meblowe niemetalowe, pro-

wadnice do szufl ad [okucia meblowe], przesuwne ścianki 

działowe do pokoi [przegrody meblowe], trumny, trumny 

z drewna, trumny z wikliny, osprzęt niemetalowy do tru-

mien, trumny i urny pogrzebowe, 35 promocja sprzedaży, 

promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, 

promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie 
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promocji sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie sprzeda-

ży towarów, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, 

prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 

detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów 

sprzedaży detalicznej, promowanie sprzedaży za pośred-

nictwem programów lojalnościowych dla klientów, usługi 

doradcze dotyczące promocji sprzedaży, negocjowanie 

umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie w umo-

wach dotyczących sprzedaży i zakupu, pozyskiwanie umów 

na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, 

organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych 

w związku z zakupem i sprzedażą produktów, usługi handlu 

detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi sprzeda-

ży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży 

detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży hur-

towej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej 

w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związ-

ku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej 

w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży 

hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprze-

daży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, 

usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami pod-

łogowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokry-

ciami naściennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 

z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży detalicznej 

w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży deta-

licznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprze-

daży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do bu-

dowy, usługi detalicznych domów handlowych związane 

ze sprzedażą produktów kosmetycznych, przyborów toa-

letowych, maszyn do zastosowania domowego, narzędzi 

ręcznych, produktów optycznych, domowego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, usługi komputerowego 

gromadzenia danych z punktów sprzedaży świadczone 

na rzecz sprzedawców detalicznych, 40 usługi polerowa-

nia, usługi recyklingowe, usługi stolarskie, usługi szlifi erstwa 

optycznego, usługi barwienia elektrolitycznego, usługi po-

wielania 3D, usługi z zakresu polerowania przez ścieranie, 

usługi informacyjne w zakresie przetwarzania materiałów.

(210) 472463 (220) 2017 06 01

(731) ARMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Ruda Śląska

(540) ARMIR

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 39 usługi transportowe, transport drogowy, 

transport i składowanie, usługi tranzytowe, usługi w zakresie 

organizowania transportu, logistyka transportu, parkowa-

nie i przechowywanie pojazdów, pakowanie i składowanie 

towarów, pakowanie artykułów do transportu, przewoże-

nie i dostarczanie towarów, ładowanie i wyładowywanie 

pojazdów, organizacja transportu drogą lądową, morską 

i powietrzną, zarządzanie ruchem pojazdów, magazynowa-

nie, magazynowanie ładunków, przechowywanie ładunku, 

dzierżawa magazynów, wypożyczanie środków transportu, 

wynajem maszyn i urządzeń do załadunku i rozładunku, 

wynajem kontenerów, informacja o transporcie, usługi kon-

sultacyjne związane z transportem, doradztwo w dziedzinie 

usług transportowych, transport i magazynowanie mrożo-

nek, transport chłodniczy towarów mrożonych, usługi ma-

gazynowania żywności mrożonej, udostępnianie obiektów 

i sprzętu do przechowywania żywności mrożonej, przecho-

wywanie towarów w chłodniach, transport towarów w wa-

runkach chłodniczych, udostępnianie pomieszczeń i sprzętu 

do chłodni, udostępnianie pomieszczeń i sprzętu do prze-

chowywania w niskich temperaturach, transport, magazyno-

wanie i przeładowywanie artykułów spożywczych, transport 

i magazynowanie produktów świeżych.

(210) 472465 (220) 2017 06 01

(731) BLUE LEMON SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) WARS I SAWA

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, 

napoje energetyzujące, woda pitna z witaminami.

(210) 472471 (220) 2017 06 01

(731) FUNDACJA WARSAW SPORTS GROUP, Warszawa

(540) Legia Tennis Schools

(510), (511) 25 odzież i odzież sportowa, czapki sportowe, 

daszki jako dzież, sportowe nakrycia głowy inne niż kaski, 

buty sportowe, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, 

marketingowych i promocyjnych, marketing imprez i wyda-

rzeń, organizowanie targów i wystaw, reklama, sponsoring 

promocyjny, usługi promocyjne i reklamowe, 41 fankluby, 

organizacja imprez rozrywkowych, organizowanie imprez 

sportowych, zawodów i turniejów sportowych, rozrywka 

w postaci turniejów tenisowych, świadczenie usług spor-

towych i rekreacyjnych, świadczenie usług w dziedzinie 

rekreacji, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów re-

kreacyjnych, udostępnianie klubowych obiektów, sprzętu 

rekreacyjnego i sportowego, usługi rozrywkowe w postaci 

wydarzeń sportowych, usługi szkół- edukacja, w tym szkoły 

sportowe, zajęcia sportowe i kulturalne, zapewnienie obiek-

tów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym 

powietrzu.

(210) 472472 (220) 2017 06 01

(731) FUNDACJA WARSAW SPORTS GROUP, Warszawa

(540) Legia Run Club

(510), (511) 25 odzież i odzież sportowa, czapki sportowe, 

daszki jako odzież, sportowe nakrycia głowy inne niż kaski, 

buty sportowe, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, 

marketingowych i promocyjnych, marketing imprez i wyda-

rzeń, organizowanie targów i wystaw, reklama, sponsoring 

promocyjny, usługi promocyjne i reklamowe, 41 fankluby, 

organizacja imprez rozrywkowych, organizowanie imprez 

sportowych, zawodów i turniejów sportowych, rozrywka 

w postaci turniejów tenisowych, świadczenie usług spor-

towych i rekreacyjnych, świadczenie usług w dziedzinie 

rekreacji, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów re-

kreacyjnych, udostępnianie klubowych obiektów, sprzętu 

rekreacyjnego i sportowego, usługi rozrywkowe w postaci 

wydarzeń sportowych, usługi szkół- edukacja, w tym szkoły 

sportowe, zajęcia sportowe i kulturalne, zapewnienie obiek-

tów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym 

powietrzu.
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(210) 472473 (220) 2017 06 01

(731) FUNDACJA WARSAW SPORTS GROUP, Warszawa

(540) LEGIA WARSZAWA L 1923 KLUB TENISOWY

(531) 21.03.01, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 25 odzież i odzież sportowa, czapki sportowe, 

daszki jako odzież, sportowe nakrycia głowy inne niż kaski, 

buty sportowe, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, 

marketingowych i promocyjnych, marketing imprez i wyda-

rzeń, organizowanie targów i wystaw, reklama, sponsoring 

promocyjny, usługi promocyjne i reklamowe, 41 fankluby, 

organizacja imprez rozrywkowych, organizowanie imprez 

sportowych, zawodów i turniejów sportowych, rozrywka 

w postaci turniejów tenisowych, świadczenie usług spor-

towych i rekreacyjnych, świadczenie usług w dziedzinie 

rekreacji, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów re-

kreacyjnych, udostępnianie klubowych obiektów, sprzętu 

rekreacyjnego i sportowego, usługi rozrywkowe w postaci 

wydarzeń sportowych, usługi szkół- edukacja, w tym szkoły 

sportowe, zajęcia sportowe i kulturalne, zapewnienie obiek-

tów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym 

powietrzu.

(210) 472517 (220) 2017 06 03

(731) REMISZEWSKI RADOSŁAW SYLWESTER, Białki

(540) długopis nie ściąga

(510), (511) 16 długopisy, artykuły piśmienne.

(210) 472538 (220) 2017 06 05

(731) STANEK BARTŁOMIEJ, Kraków

(540) SYNERGY

(531) 02.09.25, 05.01.21, 14.01.06, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 41 usługi trenera osobistego [trening sprawno-

ści fi zycznej], usługi trenerskie, organizowanie konkursów 

[edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach 

kulturalnych lub edukacyjnych, kultura fi zyczna, udostępnia-

nie obiektów i sprzętu sportowego, usługi w zakresie trenin-

gu fi zycznego, sport (wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem 

pojazdów], instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, 

doradztwo w zakresie treningu fi zycznego, usługi trenerskie 

w zakresie sportu, usługi w zakresie treningu sprawności fi -

zycznej, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi 

treningowe siłowe i poprawiające kondycję, organizacja kon-

ferencji edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach kul-

turalnych, organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, do-

radztwo w zakresie sprawności fi zycznej, edukacja sportowa, 

instruktaż w zakresie ćwiczeń fi zycznych, kursy szkoleniowe 

dotyczące zajęć sportowych, nadzorowanie ćwiczeń fi zycz-

nych, organizacja imprez sportowych, świadczenie usług 

edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, świadczenie usług 

edukacyjnych związanych ze sprawnością fi zyczną, szkolenia 

w zakresie sprawności fi zycznej, zapewnianie instruktażu 

i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fi zycznych.

(210) 472540 (220) 2017 06 05

(731) STANEK BARTŁOMIEJ, Kraków

(540) SYNERGY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.01.21, 02.09.25, 14.01.06

(510), (511) 41 usługi trenera osobistego [trening sprawno-

ści fi zycznej], usługi trenerskie, organizowanie konkursów 

[edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach 

kulturalnych lub edukacyjnych, kultura fi zyczna, udostępnia-

nie obiektów i sprzętu sportowego, usługi w zakresie trenin-

gu fi zycznego, sport (wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem 

pojazdów], instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, 

doradztwo w zakresie treningu fi zycznego, usługi trenerskie 

w zakresie sportu, usługi w zakresie treningu sprawności fi -

zycznej, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi 

treningowe siłowe i poprawiające kondycję, organizacja kon-

ferencji edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach kul-

turalnych, organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, do-

radztwo w zakresie sprawności fi zycznej, edukacja sportowa, 

instruktaż w zakresie ćwiczeń fi zycznych, kursy szkoleniowe 

dotyczące zajęć sportowych, nadzorowanie ćwiczeń fi zycz-

nych, organizacja imprez sportowych, świadczenie usług 

edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, świadczenie usług 

edukacyjnych związanych ze sprawnością fi zyczną, szkolenia 

w zakresie sprawności fi zycznej, zapewnianie instruktażu 

i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fi zycznych.

(210) 472548 (220) 2017 06 05

(731) SZCZEPAŃSKI MACIEJ PIOTR, Warszawa

(540) GYM HERO DJ TRENING

(531) 15.09.10, 27.05.01

(510), (511) 41 usługi edukacyjne związane z jogą, trening 

jogi, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, instruktaż 

w zakresie treningu kondycyjnego, usługi treningowe w za-

kresie aerobiku, usługi trenera osobistego [trening sprawno-

ści fi zycznej], usługi treningowe siłowe i poprawiające kon-

dycję, usługi siłowni związane z treningiem siłowym, usługi 

w zakresie treningu fi zycznego, organizowanie i zarządzanie 

imprezami sportowymi, organizowanie festiwali, usługi festi-

wali muzycznych, prowadzenie festiwali fi lmowych, organi-

zowanie festiwali do celów rozrywkowych, organizowanie 

festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali 

w celach edukacyjnych.
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(210) 472551 (220) 2017 06 05

(731) CIECIERSKI HENRYK, Olsztyn

(540) tamed group

(531) 03.07.01, 03.07.24, 01.07.01, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 

29.01.12

(510), (511) 8 noże myśliwskie, 9 urządzenia i przyrzą-

dy optyczne, 13 broń palna,amunicja, 25 odzież,obuwie, 

28 gwizdki [wabiki] myśliwskie.

(210) 472554 (220) 2017 06 05

(731) CHB HELLAS-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) CHB HELLAS-POLSKA

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.09

(510), (511) 29 oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, owo-

ce w puszkach, rodzynki, 31 burak, cebula świeża [warzy-

wa], cukinie świeże, cykoria świeża, cytryny świeże, czosnek 

świeży, fasola świeża, groch świeży, grzyby świeże, jagody, 

świeże owoce, kabaczki świeże, karczochy świeże, kompo-

zycje świeżych owoców, ogórki świeże, owoce cytrusowe 

świeże, owoce świeże, papryki [rośliny], pomarańcze, pory 

świeże, rabarbar świeży, sałata świeża, szpinak świeży, świe-

że ziemniaki, warzywa świeże, winogrona świeże, 32 napoje 

bezalkoholowe, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, 

usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie nabywa-

nia dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych 

przedsiębiorstw], obsługa administracyjna fi rm na zlecenie, 

39 dostawa towarów, fracht (przewóz towarów), informacja 

o transporcie, pośrednictwo frachtowe, przewożenie, prze-

wóz samochodami ciężarowymi, spedycja, transport.

(210) 472560 (220) 2017 06 05

(731) 7PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI, Warszawa

(540) LiLY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02

(510), (511) 5 suplementy diety: żelki, lizaki, gumy.

(210) 472574 (220) 2017 06 05

(731) SUMMIT AUTO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) SUMMIT AUTO POLAND

(531) 27.05.01, 29.01.04

(510), (511) 12 samochody, motocykle, motorowery, skutery, 

quady, oraz części i akcesoria do nich zawarte w tej klasie, 

35 usługi reklamy, promocji i marketingu w zakresie moto-

ryzacji, organizowanie pokazów i wystaw w celach handlo-

wych lub reklamowych, rozpowszechnianie informacji han-

dlowych dot. motoryzacji, za pomocą środków masowego 

przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, bezpośrednia 

reklama pocztowa, telemarketing, administrowanie progra-

mami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie 

danych w komputerowych bazach danych, administrowanie 

i zarządzanie fl otą pojazdów, zakupy i sprzedaż pojazdów, 

usługi przedstawicielskie agencyjne w branży motoryzacyj-

nej, badania i analizy rynku motoryzacyjnego, doradztwo 

i pośrednictwo handlowe w zakresie motoryzacji, sprzedaż 

tradycyjna i poprzez Internet: paliw, olejów, smarów, świec 

zapłonowych, świec żarowych, samochodów, motocykli, 

motorowerów, skuterów, quadów, oraz części i akcesoriów 

do nich, 36 usługi fi nansowe związane z zakupem, dzierżawą 

i wynajmem samochodów, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 

likwidacja szkód, usługi w zakresie leasingu samochodów, 

doradztwo w sprawach fi nansowych i ubezpieczeniowych, 

przygotowywanie szacunkowych wycen fi nansowych kosz-

tów naprawy, 37 usługi w ramach stacji obsługi samocho-

dów w tym usługi blacharsko-lakiernicze, usługi instalowa-

nia i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, uszlachetnianie 

i tuningowanie samochodów, diagnostyka samochodowa, 

usługi doradcze, badawcze i informacyjne w zakresie insta-

lacji, konserwacji, naprawy samochodów i innych pojazdów, 

czyszczenie pojazdów, instalowanie i naprawa alarmów 

przeciwwłamaniowych, konserwacja i naprawy pojazdów 

silnikowych, konserwacja pojazdów, lakierowanie, ładowanie 

akumulatorów do pojazdów, malowanie, mycie pojazdów, 

naprawa opon, polerowanie pojazdów, regeneracja silników 

zużytych lub częściowo zniszczonych, smarowanie pojaz-

dów, usługi napraw awarii pojazdów, tankowanie i obsługa 

pojazdów, wulkanizacja i naprawa opon, wyważanie opon, 

zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed 

korozją, organizacja obsługi i naprawy pojazdów, 39 usługi 

w zakresie wynajmu pojazdów, holowanie pojazdów, usługi 

w zakresie pomocy drogowej, pomoc drogowa, informacja 

o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(210) 472577 (220) 2017 06 05

(731) SUMMIT MOTORS POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) SUMMIT MOTORS POLAND

(531) 27.05.01, 29.01.04

(510), (511) 12 samochody, motocykle, motorowery, skutery, 

quady, oraz części i akcesoria do nich zawarte w tej klasie, 

35 usługi reklamy, promocji i marketingu w zakresie motory-

zacji, organizowanie pokazów i wystaw w celach handlowych 

lub reklamowych, rozpowszechnianie informacji handlowych 

dotyczących motoryzacji, za pomocą środków masowego 

przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, bezpośrednia 

reklama pocztowa, telemarketing, administrowanie progra-

mami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie 

danych w komputerowych bazach danych, administrowanie 

i zarządzanie fl otą pojazdów, zakupy i sprzedaż pojazdów, 

usługi przedstawicielskie agencyjne w branży motoryzacyj-

nej, badania i analizy rynku motoryzacyjnego, doradztwo 

i pośrednictwo handlowe w zakresie motoryzacji, sprzedaż 

tradycyjna i poprzez Internet: paliw, olejów, smarów, świec 
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zapłonowych, świec żarowych, samochodów, motocykli, 

motorowerów, skuterów, quadów, oraz części i akcesoriów 

do nich, organizacja obsługi i naprawy pojazdów, 36 usłu-

gi fi nansowe związane z zakupem, dzierżawą i wynajmem 

samochodów, pośrednictwo ubezpieczeniowe, likwidacja 

szkód, usługi w zakresie leasingu samochodów, doradztwo 

w sprawach fi nansowych i ubezpieczeniowych, przygoto-

wywanie szacunkowych wycen fi nansowych kosztów napra-

wy, 37 usługi w ramach stacji obsługi samochodów w tym 

usługi blacharsko-lakiernicze, usługi instalowania i naprawy 

urządzeń klimatyzacyjnych, uszlachetnianie i tuningowanie 

samochodów, diagnostyka samochodowa, pomoc drogo-

wa, usługi doradcze, badawcze i informacyjne w zakresie 

instalacji, konserwacji, naprawy samochodów i innych pojaz-

dów, czyszczenie pojazdów, instalowanie i naprawa alarmów 

przeciwwłamaniowych, konserwacja i naprawy pojazdów 

silnikowych, konserwacja pojazdów, lakierowanie, ładowanie 

akumulatorów do pojazdów, malowanie, mycie pojazdów, 

naprawa opon, polerowanie pojazdów, regeneracja silników 

zużytych lub częściowo zniszczonych, smarowanie pojaz-

dów, usługi napraw awarii pojazdów, tankowanie i obsługa 

pojazdów, wulkanizacja i naprawa opon, wyważanie opon, 

zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed 

korozją, 39 usługi w zakresie wynajmu pojazdów, holowanie 

pojazdów, usługi w zakresie pomocy drogowej, informa-

cja o wyżej wymienionych usługach, w tym prezentowana 

w Internecie.

(210) 472578 (220) 2017 06 05

(731) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Piotrków Trybunalski

(540) Derma-SkinVet

(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 dodatki mi-

neralno - witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domo-

wych i hodowlanych, pasze i karmy dla zwierząt, premiksy 

dla zwierząt domowych i hodowlanych.

(210) 472579 (220) 2017 06 05

(731) SUMMIT MOTORS POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) SUMMIT GROUP POLAND

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.12, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 12 samochody, motocykle, motorowery, skutery, 

quady, oraz części i akcesoria do nich zawarte w tej klasie, 

35 usługi reklamy, promocji i marketingu w zakresie motory-

zacji, organizowanie pokazów i wystaw w celach handlowych 

lub reklamowych, rozpowszechnianie informacji handlowych 

dotyczących motoryzacji, za pomocą środków masowego 

przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, bezpośrednia 

reklama pocztowa, telemarketing, administrowanie progra-

mami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie 

danych w komputerowych bazach danych, administrowanie 

i zarządzanie fl otą pojazdów, zakupy i sprzedaż pojazdów, 

usługi przedstawicielskie agencyjne w branży motoryzacyj-

nej, badania i analizy rynku motoryzacyjnego, doradztwo 

i pośrednictwo handlowe w zakresie motoryzacji, sprzedaż 

tradycyjna i poprzez Internet: paliw, olejów, smarów, świec 

zapłonowych, świec żarowych, samochodów, motocykli, 

motorowerów, skuterów, quadów, oraz części i akcesoriów 

do nich, organizacja obsługi i naprawy pojazdów, 36 usłu-

gi fi nansowe związane z zakupem, dzierżawą i wynajmem 

samochodów, pośrednictwo ubezpieczeniowe, likwidacja 

szkód, usługi w zakresie leasingu samochodów, doradztwo 

w sprawach fi nansowych i ubezpieczeniowych, przygoto-

wywanie szacunkowych wycen fi nansowych kosztów napra-

wy, 37 usługi w ramach stacji obsługi samochodów w tym 

usługi blacharsko-lakiernicze, usługi instalowania i naprawy 

urządzeń klimatyzacyjnych, uszlachetnianie i tuningowanie 

samochodów, diagnostyka samochodowa, pomoc drogo-

wa, usługi doradcze, badawcze i informacyjne w zakresie 

instalacji, konserwacji, naprawy samochodów i innych pojaz-

dów, czyszczenie pojazdów, instalowanie i naprawa alarmów 

przeciwwłamaniowych, konserwacja i naprawy pojazdów 

silnikowych, konserwacja pojazdów, lakierowanie, ładowanie 

akumulatorów do pojazdów, malowanie, mycie pojazdów, 

naprawa opon, polerowanie pojazdów, regeneracja silników 

zużytych lub częściowo zniszczonych, smarowanie pojaz-

dów, usługi napraw awarii pojazdów, tankowanie i obsługa 

pojazdów, wulkanizacja i naprawa opon, wyważanie opon, 

zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed 

korozją, 39 usługi w zakresie wynajmu pojazdów, holowanie 

pojazdów, usługi w zakresie pomocy drogowej, informa-

cja o wyżej wymienionych usługach, w tym prezentowana 

w Internecie.

(210) 472581 (220) 2017 06 05

(731) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Piotrków Trybunalski

(540) ImunostimVet

(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 dodatki mi-

neralno - witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domo-

wych i hodowlanych, pasze i karmy dla zwierząt, premiksy 

dla zwierząt domowych i hodowlanych.

(210) 472582 (220) 2017 06 05

(731) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Piotrków Trybunalski

(540) UrinariVet Suport Ha

(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 dodatki mi-

neralno - witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domo-

wych i hodowlanych, pasze i karmy dla zwierząt, premiksy 

dla zwierząt domowych i hodowlanych.

(210) 472584 (220) 2017 06 05

(731) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Piotrków Trybunalski

(540) BioSpiruVet

(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 dodatki mi-

neralno - witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domo-

wych i hodowlanych, pasze i karmy dla zwierząt, premiksy 

dla zwierząt domowych i hodowlanych.

(210) 472590 (220) 2017 06 05

(731) SKRZYPOŃ ŁUKASZ OTHER MEDIA, 

Nowy Dwór Mazowiecki

(540) OTHERMEDIA Agencja Medialna
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(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 kampanie marketingowe, informacja marke-

tingowa, usługi marketingowe, reklama i marketing, pomoc 

w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie marketingu, 

doradztwo marketingowe w zakresie mediów społeczno-

ściowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wy-

szukiwarek internetowych, świadczenie doradczych usług 

marketingowych dla producentów, produkcja nagrań wideo 

w celach marketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych 

do celów marketingowych, dystrybucja materiałów reklamo-

wych, marketingowych i promocyjnych, marketing towarów 

i usług na rzecz innych, doradztwo w zakresie działalności 

gospodarczej dotyczące marketingu, usługi konsultingowe 

w zakresie marketingu internetowego, opracowywanie stra-

tegii i pomysłów marketingowych, dostarczanie informacji 

marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 

promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 

usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednic-

twem bloga, projektowanie logo reklamowych, projektowa-

nie ulotek reklamowych, projektowanie materiałów reklamo-

wych, 42 projektowanie stron internetowych, projektowanie 

stron głównych, projektowanie i opracowywanie stron inter-

netowych, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron 

internetowych, projektowanie i projektowanie grafi czne 

do tworzenia stron www, tworzenie i projektowanie stron 

internetowych dla osób trzecich, projektowanie grafi czne 

w celu kompilacji stron w Internecie, projektowanie i wdraża-

nie stron internetowych dla osób trzecich, doradztwo zwią-

zane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych 

do handlu elektronicznego, planowanie, projektowanie 

i rozwój stron internetowych on-line na rzecz osób trzecich.

(210) 472596 (220) 2017 06 05

(731) FUNDACJA WARSAW SPORTS GROUP, Warszawa

(540) Legia Hockey Schools

(510), (511) 25 odzież i odzież sportowa, czapki sportowe, 

daszki jako odzież, sportowe nakrycia głowy inne niż kaski, 

buty sportowe, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, 

marketingowych i promocyjnych, marketing imprez i wyda-

rzeń, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 

lub reklamowych, reklama, sponsoring promocyjny, usługi 

promocyjne i reklamowe, 41 fankluby, organizacja imprez 

rozrywkowych, organizowanie imprez sportowych, zawo-

dów i turniejów sportowych, rozrywka w postaci turniejów 

tenisowych, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, 

świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie 

obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, udostępnianie 

klubowych obiektów, sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 

usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, usługi 

szkół - edukacja, w tym szkoły sportowe, zajęcia sportowe 

i kulturalne, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby za-

jęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu.

(210) 472597 (220) 2017 06 05

(731) FUNDACJA WARSAW SPORTS GROUP, Warszawa

(540) Akademia Hokejowa Legii Warszawa

(510), (511) 25 odzież i odzież sportowa, czapki sportowe, 

daszki jako odzież, sportowe nakrycia głowy inne niż kaski, 

buty sportowe, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, 

marketingowych i promocyjnych, marketing imprez i wyda-

rzeń, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 

lub reklamowych, reklama, sponsoring promocyjny, usługi 

promocyjne i reklamowe, 41 fankluby, organizacja imprez 

rozrywkowych, organizowanie imprez sportowych, zawo-

dów i turniejów sportowych, rozrywka w postaci turniejów 

tenisowych, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, 

świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie 

obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, udostępnianie 

klubowych obiektów, sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 

usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, usługi 

szkół - edukacja, w tym szkoły sportowe, zajęcia sportowe 

i kulturalne, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby za-

jęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu.

(210) 472608 (220) 2017 06 06

(731) DEBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry

(540) debet

(531) 26.04.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.04

(510), (511) 35 administrowanie listami płac na rzecz osób 

trzecich, usługi w zakresie sporządzania listy płac, doradz-

two i konsultacje dotyczące zatrudnienia, administrowanie 

w zakresie oceny przedsiębiorstw, biznesowe usługi dorad-

cze i konsultacyjne, doradztwo dla przedsiębiorstw prze-

mysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia fi rmy, 

doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodar-

czą, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospo-

darczej, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, 

doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy 

kosztów i zysków, obsługa administracyjna fi rm na zlece-

nie, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi biurowe, 

prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, przetwarza-

nie danych do celów administracyjnych, przygotowywa-

nie dokumentów związanych z działalnością gospodarczą, 

przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na rzecz 

przedsiębiorstw, usługi biurowe [administrowanie], usługi 

doradcze w zakresie działalności gospodarczej, wynajem 

urządzeń biurowych, analizy ekonomiczne do celów działal-

ności gospodarczej, analizy prognoz ekonomicznych do ce-

lów działalności gospodarczej, informacje i opinie ekspertów 

dotyczące fi rm i przedsiębiorstw, pomoc, usługi doradcze 

i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, prognozy eko-

nomiczne do celów prowadzenia działalności gospodarczej, 

przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw, księgowość i pro-

wadzenie ksiąg, rachunkowość, księgowość i audyt, usługi 

konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, usługi 

konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej i usługi 

informacji o działalności gospodarczej, usługi w zakresie sta-

tystycznej analizy i sprawozdań do celów biznesowych.

(210) 472612 (220) 2017 06 06

(731) GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW, Dzierżoniów

(540) Dzierżoniów nastraja pozytywnie

(531) 04.05.21, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 16 biurowe artykuły papiernicze, afi sze, plakaty, 

ulotki, broszury, magazyny, drukowane foldery informacyjne, 

kalendarze, książki, albumy, widokówki, 35 organizowanie 

targów i wystaw w celach reklamowych, publikacja treści 

reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, pu-

blikowanie materiałów reklamowych on-line, sponsoring 
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promocyjny, usługi reklamowe w zakresie turystyki i podró-

ży, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów 

publicznych, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty 

reklamowe, informacja o edukacji, informacja o rozrywce, 

informacja o rekreacji, organizowanie koncertów, organi-

zowanie uroczystości, organizowanie konferencji, wystaw 

i konkursów związanych ze sportem i kulturą, organizowanie 

zawodów sportowych, organizowanie imprez rekreacyjnych, 

organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie wystę-

pów na żywo.

(210) 472620 (220) 2017 06 06

(731) KAWAŁKOWSKA AGNIESZKA DE VILLE 

BIOTECHNOLOGY, Rybie

(540) De Ville

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trze-

cich, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie 

zakupu w sklepach detalicznych, hurtowniach, za pomo-

cą katalogów przesyłanych pocztą i środków komunikacji 

elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub 

telesklepy, następujących produktów: autoklawy parowe la-

boratoryjne i przemysłowe, zmywarki do szkła i narzędzi la-

boratoryjnych, komory i nawiewy laminarne, pompy i auto-

maty dozujące i napełniające, próbniki powietrza, aparatura 

do walidacji procesów temperaturowych (termicznych), labo-

ratoryjne urządzenia termostatyczne, laboratoryjne urządze-

nia do przygotowywania próbek, 37 naprawa, konserwacja, 

kalibracja i walidacja aparatury i urządzeń laboratoryjnych.

(210) 472647 (220) 2017 06 06

(731) STANEK BARTŁOMIEJ, Kraków

(540) STUDIO SYNERGY

(510), (511) 41 usługi trenera osobistego [trening sprawności 

fi zycznej), usługi trenerskie, organizowanie konkursów [edu-

kacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kultu-

ralnych lub edukacyjnych, kultura fi zyczna, udostępnienie 

obiektów i sprzętu sportowego, usługi w zakresie treningu 

fi zycznego, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem 

pojazdów, instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, do-

radztwo w zakresie treningu fi zycznego, usługi trenerskie 

w zakresie sportu, usługi w zakresie treningu sprawności fi -

zycznej, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi 

treningowe siłowe i poprawiające kondycję, organizacja kon-

ferencji edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach kul-

turalnych, organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, do-

radztwo w zakresie sprawności fi zycznej, edukacja sportowa, 

instruktaż w zakresie ćwiczeń fi zycznych, kursy szkoleniowe 

dotyczące zajęć sportowych, nadzorowanie ćwiczeń fi zycz-

nych, organizacja imprez sportowych, świadczenie usług 

edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, świadczenie usług 

edukacyjnych związanych ze sprawnością fi zyczną, szkolenia 

w zakresie sprawności fi zycznej, zapewnianie instruktażu 

i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fi zycznych.

(210) 472689 (220) 2017 06 08

(731) FUNDACJA LEGII, Warszawa

(540) Fundacja Legii

(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i pro-

wadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miej-

sca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego prze-

kazu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów 

i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi 

impresaryjne w działalności artystycznej i sportowej, usługi 

badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, 

udzielanie Informacji w sprawach działalności gospodarczej, 

podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o dzia-

łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania 

i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za-

kresie zarządzania biznesem, udostępnianie informacji 

o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-

netowej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 

handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady 

udzielane konsumentom, sporządzanie ekspertyz dotyczą-

cych działalności gospodarczej i handlowej, negocjowanie 

i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, usługi 

menedżerskie dla sportowców, promowanie koncertów mu-

zycznych, promowanie działalności gospodarczej, promo-

wanie wydarzeń specjalnych, promowanie zawodów i wy-

darzeń sportowych, promowanie towarów i usług w drodze 

sponsorowania wydarzeń sportowych, promowanie towa-

rów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia to-

warów i usług sponsorów z zawodami sportowymi, promo-

wanie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie 

sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością 

sportową, reklama, w tym promowanie produktów i usług 

na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami 

i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wy-

darzeniami sportowymi, promowanie dzieł sztuki innych 

osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednic-

twem strony internetowej, 36 zbiórka funduszy na cele do-

broczynne, prowadzenie zbiórek funduszy celowych na rzecz 

leczenia, rehabilitacji oraz zakup leków i sprzętu rehabilitacyj-

nego na rzecz osób objętych opieką fundacji, usługi groma-

dzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebują-

cych, zbieranie środków fi nansowych z przeznaczeniem 

na zakup leków oraz materiałów higienicznych dla pacjen-

tów oddziałów szpitalnych, zbiórka funduszy na zakup sprzę-

tu medycznego dla oddziałów szpitalnych, usługi zbiórki 

funduszy na rzecz organizacji szkoleń specjalistycznych dla 

personelu medycznego, usługi zbiórki funduszy na cele sty-

pendiów fundowanych dla dzieci i młodzieży, dla niepełno-

sprawnych sportowców, kombatantów, żołnierzy niepełno-

sprawnych w wyniku działań bojowych, usługi zbiórki fundu-

szy w celu pomocy w wyposażaniu szkół klubów sporto-

wych ośrodków rehabilitacyjnych w sprzęt sportowy i reha-

bilitacyjny, fi nansowanie działań mających na celu przygoto-

wanie zawodowe osób niepełnosprawnych fi zycznie i umy-

słowo, fi nansowanie inwestycji związanych z działalnością 

sportową, służbą zdrowia i pomocą społeczną, usługi wynaj-

mowania i dzierżawy nieruchomości, usługi wynajmowania 

pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, przemysłowych, 

konferencyjnych, budynków i obiektów konferencyjnych, tu-

rystycznych, wypoczynkowych i hotelowych, usługi wynaj-

mowania nieruchomości do prowadzenia działalności hote-

lowej, do prowadzenia usług medycznych i rehabilitacyjnych, 

na sale konferencyjne oraz do prowadzenia usług gastrono-

micznych, wynajmowanie nieruchomości nie zabudowa-

nych, sponsorowanie imprez kulturalnych, pozyskiwanie fi -

nansowania dla projektów sportowych, kulturalnych i roz-

rywkowych, usługi w zakresie kart rabatowych na cele kultu-

ralne dla młodych ludzi, 39 usługi turystyczne, organizowa-
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nie i fi nansowanie wycieczek, kolonii, obozów, szkoleń, wy-

miany międzynarodowej, prowadzenie biura podróży, orga-

nizowanie wycieczek, w tym wycieczek pieszych, rowero-

wych i konnych, organizowanie i fi nansowanie podróży za-

granicznych dla celów kulturalnych, sportowych i rehabilita-

cyjnych, usługi w zakresie transportu i wycieczek dla osób 

niepełnosprawnych, wynajmowanie powierzchni magazy-

nowej i miejsc parkingowych, 41 organizacja festynów, im-

prez dobroczynnych połączonych ze zbiórką funduszy, orga-

nizacja i fi nansowanie imprez sportowych dla osób niepeł-

nosprawnych, organizacja i fi nansowanie imprez rozrywko-

wych i edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i sporto-

wych, usługi kształcenia i nauczania, organizowanie spotkań 

biznesowo-sportowych, przyjęć okolicznościowych, organi-

zowane i prowadzenie wystaw, pokazów, koncertów, konfe-

rencji, zjazdów, seminariów, konkursów i spotkań w celach 

kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych, usługi organiza-

cji sympozjów, seminariów i konferencji z dziedziny medycy-

ny, farmacji, kosmetologii, w zakresie dietetyki, medycyny, 

rehabilitacji, kosmetyki, rekreacji, sportu, ekologii, usługi klu-

bów rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie pokazów 

mody i spektakli teatralnych, organizowanie i prowadzenie 

wystaw, pokazów, koncertów, konferencji, zjazdów, semina-

riów, konkursów i spotkań w tym związanych z historią i tra-

dycją Polski, organizowanie i prowadzenie kampanii upo-

wszechniających idee oraz wartości niesione przez edukację, 

kulturę fi zyczną i sport, budowanie w społeczeństwie pozy-

tywnych wzorców opartych na kulturze fi zycznej i sporcie, 

udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), za-

pewnianie sprzętu, obiektów i usług muzealnych, organizo-

wanie przyjęć okolicznościowych, organizowanie imprez 

i zawodów sportowych, usługi w zakresie poprawiania kon-

dycji fi zycznej, kluby zdrowia, kluby fi tness, siłownie, prowa-

dzenie klubu golfowego, tenisowego, organizowanie i pro-

wadzenie zawodów, treningów i nauki dyscyplin i gier spor-

towych, organizowanie i prowadzenie treningów i nauki 

dyscyplin sportowych, nauki i treningów w zakresie tańca, 

zapewnienie dzieciom i młodzieży ubiorów sportowych oraz 

innych akcesoriów lub sprzętu niezbędnych do uczestnic-

twa w zajęciach sportowych, usługi wydawnicze: publikowa-

nie książek, gazet, broszur, poradników, podręczników i in-

nych materiałów drukowanych, publikowanie w Internecie 

książek, gazet, broszur, poradników, podręczników w formie 

nieprzeznaczonej do zapisu na komputerze, wypożyczanie 

taśm fi lmowych, zapisanych nośników informacji, dźwięku 

i obrazu, zawodowe poradnictwo w zakresie edukacji i/lub 

kształcenia, usługi organizacji konferencji, sympozjów, zjaz-

dów naukowych w celu propagowania edukacji ekologicz-

nej i zachowań proekologicznych, usługi edukacji ekologicz-

nej, edukacji w zakresie odzyskiwania i recyklingu odpadów, 

usługi w zakresie organizacji konferencji, seminariów i sym-

pozjów w celu nawiązania współpracy międzynarodowej 

w dziedzinie nauki, medycyny, rozrywki, edukacji, rekreacji 

i sportu, wynajmowanie terenów parkowych i rekreacyjnych 

służących organizacji imprez rozrywkowych i turystycznych, 

udzielanie informacji dotyczącej usług wymienionych powy-

żej, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycz-

nych, sprawdzanie predyspozycji do wykonywania wskaza-

nego zawodu, udzielenie pomocy w procesie kształcenia 

i rozwoju osobistego, usługi szkoleniowe i prowadzenie 

warsztatów oraz treningów w zakresie zarządzania działalno-

ścią charytatywną, usługi prowadzenia warsztatów, trenin-

gów w zakresie psychologii i rozwoju osobistego, organizo-

wanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie 

psychologii i rozwoju osobistego, organizowanie i prowa-

dzenie seminariów, konferencji, sympozjów, prelekcji, publi-

kacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowa-

nie książek, usługi wydawnicze, organizowanie i prowadze-

nie zjazdów, poradnictwo, fankluby, dystrybucja fi lmów, na-

grań video i programów telewizyjnych, organizacja imprez 

rozrywkowych, organizowanie imprez sportowych, zawo-

dów i turniejów sportowych, rozrywka w postaci turniejów 

tenisowych, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, 

świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie 

obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, udostępnianie 

klubowych obiektów, sprzętu rekreacyjnego i sportowego 

dla szkół, organizacji, ośrodków i innych placówek, usługi roz-

rywkowe w postaci wydarzeń sportowych, usługi szkół [edu-

kacja] w tym szkoły sportowe, zajęcia sportowe i kulturalne, 

zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyj-

nych na świeżym powietrzu, szkolenia ruchowe dla dzieci, 

świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, zajęcia zorgani-

zowane dla dzieci [rozrywka / edukacja], terapia psycholo-

giczna dla małych dzieci, 43 usługi prowadzenia: pensjona-

tów, domów turystycznych, domów opieki, ośrodków wypo-

czynkowych, ośrodków opieki dziennej, hoteli, moteli, hoste-

li, usługi charytatywne w tym dostarczanie żywności oso-

bom potrzebującym, dostarczanie posiłków dla osób bez-

domnych lub w trudnej sytuacji życiowej, wynajmowanie 

pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na po-

siedzenia, mitingi, narady, imprezy okolicznościowe, 44 usłu-

gi medyczne, usługi stomatologiczne, opieka medyczna, 

usługi higieniczne i kosmetyczne dla ludzi w tym badania 

diagnostyczne, usługi leczenia psychologicznego, usługi 

tymczasowej opieki zastępczej w postaci pomocy pielę-

gniarskiej, usługi udostępniania placówek medycznych, usłu-

gi szpitalnych domów opieki, organizowanie i fi nansowanie 

zabiegów medycznych, zabiegów rehabilitacyjnych, kuracji, 

specjalistycznego sprzętu, lekarstw i środków medycznych, 

usługi dostarczania informacji medycznych, działalność cha-

rytatywna w tym pomoc społeczna i poradnictwo dla dzieci 

i młodzież, niesienie pomocy ofi arom klęsk żywiołowych, 

pomoc osobom bezrobotnym, pomoc mająca na celu przy-

stosowanie zawodowe osób upośledzonych umysłowo lub 

niepełnosprawnych fi zycznie, fundowanie stypendiów, or-

ganizowanie nieodpłatnych zajęć sportowych i rekreacyj-

nych dla osób niepełnosprawnych, porady medyczne, kon-

sultacje medyczne dla rodziny chorego, usługi poradnictwa 

psychologicznego w zakresie sportu, usługi w zakresie reha-

bilitacji poprzez prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, 

terapii przez sztukę, muzykę i stymulację rozwoju intelektual-

nego pacjentów, usługi fi zjoterapii i masażu, udzielanie po-

rad i konsultacji psychologicznych, usługi prowadzenia 

warsztatów psychologicznych, udzielanie pomocy i kiero-

wanie rozwojem umiejętności oraz kompetencji osoby 

w określonej dziedzinie w osiąganiu uzgodnionych z trene-

rem celów, prowadzone indywidualnie przez trenera meto-

dami psychologicznymi, udzielanie pomocy psychologicz-

nej osobom nie usatysfakcjonowanym swoim życiem, za-

pewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fi zycznej, za-

pewnianie obiektów i sprzętu długoterminowej opieki me-

dycznej i rehabilitacyjnej, zapewnianie zaplecza medyczne-

go podczas imprez sportowych.

(210) 472736 (220) 2017 06 08

(731) LONTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Czechowice-Dziedzice

(540) LONTEX TRUCK PARTNER
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(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01

(510), (511) 9 przyrządy pomiarowe, tachografy, tachome-

try, 11 instalacje do ogrzewania i klimatyzowania pojazdów, 

12 platformy załadunkowe jako części pojazdów, 36 pośred-

nictwo ubezpieczeniowe, windykacja należności, 37 obsługa 

i naprawa pojazdów, 41 nauczanie, organizowanie i prowa-

dzenie szkoleń, 42 wzorcowanie przyrządów pomiarowych, 

legalizacja tachografów samochodowych, wzorcowanie 

aparatury pomiarowej do sprawdzania tachografów, wzor-

cowanie tachometrów, badania techniczne pojazdów.

(210) 472774 (220) 2017 06 09

(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) polaris juicy

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne ga-

zowane i niegazowane.

(210) 472786 (220) 2017 06 09

(731) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin 24, IE

(540) DUASTMIN

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210) 472801 (220) 2017 06 12

(731) WOROŃ MIROSŁAW PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MIRIMPEX, 

Grabówki

(540) MIRIMPEX

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.07.25, 26.03.01, 26.04.02, 26.03.23

(510), (511) 6 klamry metalowe, zaciski metalowe, opaski 

metalowe, obejmy metalowe, opaski taśmowe metalowe, 

obejmy do samochodowych rur wydechowych metalo-

we, śruby metalowe, wkręty metalowe, nakrętki metalowe, 

napinacze taśm metalowych, uszczelki metalowe, proste 

wyroby z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, 

pojedyncze drobne wyroby metalowe, 35 usługi w zakresie 

reklamy, promocji, przekazywania informacji handlowej, po-

średnictwa w handlu oraz zgrupowania towarów pozwala-

jące nabywcy wygodnie je wybierać i kupować w punktach 

sprzedaży detalicznej i hurtowej z artykułami metalowymi, 

rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowa-

nie wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i in-

formowanie o wyrobach metalowych w Internecie.

(210) 472838 (220) 2017 06 12

(731) BACHLEDA-CURUŚ ADAM, Zakopane

(540) BACHLEDA HOTEL KRAKÓW

(510), (511) 16 drukowane materiały hotelarskie, afi sze, pla-

katy, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma, formula-

rze, blankiety, druki, fotografi e, gazety, indeksy, skorowidze, 

kalendarze, katalogi, koperty, książki, makiety architektonicz-

ne, mapy geografi czne, materiały do pisania, materiały dru-

kowane, notatniki, notesy, obrazy, zdjęcia, papier, papier listo-

wy, periodyki, podręczniki, prospekty, publikacje drukowane, 

rysunki, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty 

na dokumenty, ulotki, zawiadomienia, 35 agencje reklamowe, 

badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospo-

darczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania 

w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, ekono-

miczne prognozy, organizacja pokazów mody w celach pro-

mocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub 

reklamowych, outsourcing, doradztwo biznesowe, pokazy 

towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze-

mysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działal-

nością gospodarczą, reklama, reklama korespondencyjna, 

reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rekla-

ma zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, roz-

powszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, 

usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 

usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usłu-

gi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi 

marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego, zarzą-

dzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie biznesowe 

hotelami, zarządzanie administracyjne hotelami, zarządzenie 

hotelami dla osób trzecich, pomoc w zarządzaniu działal-

nością gospodarczą, 39 organizowanie podróży do i z ho-

telu, dostarczanie gazet, dostarczanie kwiatów, dostawa 

towarów, eskortowanie podróżnych, organizowanie rejsów, 

parkowanie samochodów, pojazdy (wypożyczanie), trans-

port powietrzny, przenoszenie, przewóz bagaży, rezerwacja 

miejsc na podróż, rezerwacja transportu, transport, transport 

pasażerski, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów 

podróży, usługi car-sharingu, usługi kierowców, usługi taksó-

wek, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi 

w zakresie organizowania wycieczek, wynajem: autokarów, 

samochodów, statków powietrznych, garaży, koni, miejsc 

parkingowych, wypożyczanie samochodów wyścigowych, 

41 doradztwo zawodowe, fotografi a, fotoreportaże, infor-

macja: o edukacji, o imprezach rozrywkowych, o rekreacji, 

organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, orga-

nizowanie balów, organizowanie i prowadzenie: koncertów, 

konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warszta-

tów, szkoleń, kursów, konkursów piękności, loterii, wystaw, 

widowisk, zawodów sportowych, impresariat, planowanie 

przyjęć, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowa-

dzenie zajęć fi tness, publikowanie książek, publikowanie tek-

stów innych niż reklamowe, sport (wypożyczanie sprzętu), 

udostępnianie obiektów i sprzętu: rekreacyjnego, sportowe-

go, do gry w golfa, usługi agencji dystrybucji biletów, usługi 

artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi klubowe, 

usługi muzeów, usługi parków rozrywki, pokazy fi lmowe, 

usługi rozrywkowe, usługi trenerskie, usługi trenera osobiste-

go, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, usługi związane 

z dyskotekami, wynajmowanie kortów tenisowych, obiektów 

sportowych, wypożyczanie dzieł sztuki, wystawianie spekta-

kli: na żywo, rewiowych, 43 biura zakwaterowania, hotele, 

motele, pensjonaty, domy opieki dla osób w podeszłym 

wieku, ośrodki wypoczynkowe, domy turystyczne, hotele 

dla zwierząt, organizowanie zakwaterowania hotelowego, 

wakacyjnego, zakwaterowanie na pobyt czasowy, zakwa-

terowanie dla turystów, rezerwacja pokoi, pokoi dla podróż-

nych, miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, 

usługi w zakresie obozów wakacyjnych, ocena zakwatero-

wania wakacyjnego, wynajem budynków przenośnych, or-

ganizowanie posiłków w hotelach, obsługa gastronomiczna 

z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary, bary 

szybkiej obsługi, catering, herbaciarnie, kafeterie, koktajlbary, 

stołówki, bufety, restauracje samoobsługowe, oferujące da-

nia na wynos, restauracje z grillem, restauracje washoku, re-

zerwacja stolików w restauracjach, usługi: barowe, hotelowe, 

recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania, restauracyj-

ne, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal 

na zebrania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, 

szklanych naczyń, namiotów, urządzeń do gotowania, za-

pewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego.
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(210) 472839 (220) 2017 06 12

(731) BACHLEDA-CURUŚ ADAM, Zakopane

(540) CYRUS HOTEL

(510), (511) 16 drukowane materiały hotelarskie, afi sze, pla-

katy, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma, formula-

rze, blankiety, druki, fotografi e, gazety, indeksy, skorowidze, 

kalendarze, katalogi, koperty, książki, makiety architekto-

niczne, mapy geografi czne, materiały do pisania, materiały 

drukowane, notatniki, notesy, obrazy, zdjęcia, papier, papier 

listowy, periodyki, podręczniki, prospekty, publikacje dru-

kowane, rysunki, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, 

skoroszyty na dokumenty, ulotki, zawiadomienia, 35 agen-

cje reklamowe, badania biznesowe, badania dotyczące 

działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, ba-

dania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia 

reklama pocztowa, ekonomiczne prognozy, organizacja 

pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie 

targów w celach handlowych lub reklamowych, outsour-

cing, doradztwo biznesowe, pokazy towarów, pomoc przy 

zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-

dlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 

reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za po-

średnictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, 

reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie 

reklam, tworzenie tekstów reklamowych, usługi doradcze 

w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradz-

twa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów 

w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, 

usługi pośrednictwa biznesowego, zarządzanie działalno-

ścią gospodarczą, zarządzanie biznesowe hotelami, zarzą-

dzanie administracyjne hotelami, zarządzanie hotelami 

dla osób i trzecich, pomoc w zarządzaniu działalnością 

gospodarczą, 39 organizowanie podroży do i z hotelu, do-

starczanie gazet, dostarczanie kwiatów, dostawa towarów, 

eskortowanie podróżnych, organizowanie rejsów, parkowa-

nie samochodów, pojazdy (wypożyczanie), transport po-

wietrzny, przenoszenie, przewóz bagaży, rezerwacja miejsc 

na podróż, rezerwacja transportu, transport, transport pasa-

żerski, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów po-

dróży, usługi car-sharingu, usługi kierowców, usługi taksó-

wek, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi 

w zakresie organizowania wycieczek, wynajem: autokarów, 

samochodów, statków powietrznych, garaży, koni, miejsc 

parkingowych, wypożyczanie samochodów wyścigowych, 

41 doradztwo zawodowe, fotografi a, fotoreportaże, infor-

macja: o edukacji, o imprezach rozrywkowych, o rekreacji, 

organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, orga-

nizowanie balów, organizowanie i prowadzenie: koncertów, 

konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warszta-

tów, szkoleń, kursów, konkursów piękności, loterii, wystaw, 

widowisk, zawodów sportowych, impresariat, planowanie 

przyjęć, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowa-

dzenie zajęć fi tness, publikowanie książek, publikowanie 

tekstów innych niż reklamowe, sport (wypożyczanie sprzę-

tu), udostępnianie obiektów i sprzętu: rekreacyjnego, spor-

towego, do gry w golfa, usługi agencji dystrybucji biletów, 

usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi 

klubowe, usługi muzeów, usługi parków rozrywki, pokazy 

fi lmowe, usługi rozrywkowe, usługi trenerskie, usługi tre-

nera osobistego, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, 

usługi związane z dyskotekami, wynajmowanie kortów te-

nisowych, obiektów sportowych, wypożyczanie dzieł sztu-

ki, wystawianie spektakli: na żywo, rewiowych, 43 biura za-

kwaterowania, hotele, motele, pensjonaty, domy opieki dla 

osób w podeszłym wieku, ośrodki wypoczynkowe, domy 

turystyczne, hotele dla zwierząt, organizowanie zakwatero-

wania hotelowego, wakacyjnego, zakwaterowanie na pobyt 

czasowy, zakwaterowanie dla turystów, rezerwacja pokoi, 

pokoi dla podróżnych, miejsc w pensjonatach, rezerwacje 

miejsc w hotelach, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, 

ocena zakwaterowania wakacyjnego, wynajem budynków 

przenośnych, organizowanie posiłków w hotelach, obsługa 

gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-

portem, bary, bary szybkiej obsługi, catering, herbaciarnie, 

kafeterie, koktajlbary, stołówki, bufety, restauracje samoob-

sługowe, oferujące dania na wynos, restauracje z grillem, 

restauracje washoku, rezerwacja stolików w restauracjach, 

usługi: barowe, hotelowe, recepcyjne dla tymczasowego 

zakwaterowania, restauracyjne, wynajem urządzeń oświe-

tleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, wypożyczanie 

krzeseł, stołów, bielizny stołowej, szklanych naczyń, namio-

tów, urządzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wy-

posażenia kempingowego.

(210) 472840 (220) 2017 06 12

(731) FLORKOWSKA DANUTA PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA DAN-VET, Niepołomice

(540) dan-vet

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.01.06, 03.01.16, 03.01.24, 02.09.01

(510), (511) 44 usługi weterynaryjne, weterynaryjne usługi 

doradcze, usługi chirurgii weterynaryjnej, usługi weteryna-

ryjne i rolnicze, usługi informacyjne dotyczące weterynaryj-

nego przemysłu farmaceutycznego, usługi informacji wete-

rynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu.

(210) 472859 (220) 2017 06 12

(731) MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Toruń

(540) INTEC

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.09

(510), (511) 7 elektryczne silniki rozruchowe, silniki elek-

tryczne ułamkowe, silniki elektryczne do maszyn, elek-

tryczne silniki napędowe do maszyn, silniki elektryczne 

do instalacji grzewczych, silniki do wytwarzania energii 

elektrycznej, silniki elektryczne do użytku wraz z drzwiami, 

silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki 

elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki elek-

tryczne i silniki do modeli pojazdów, statków powietrznych 

i łodzi, zanurzalne silniki elektryczne [inne niż do pojazdów 

lądowych], silniki elektryczne z przekładniami zębatymi 

do statków wodnych, silniki elektryczne z przekładniami zę-

batymi do statków powietrznych, silniki elektryczne [z wy-

jątkiem silników do pojazdów lądowych], silniki elektryczne 

do maszyn z cyfrowo wspomaganym regulatorem napę-

du, silniki elektryczne i części do nich, nie do pojazdów 
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lądowych, silniki elektryczne z przekładnią zębatą inne niż 

do pojazdów lądowych, silniki z przekładnią obiegową, sil-

niki inne niż do pojazdów lądowych, silniki napędowe inne 

niż do pojazdów lądowych, silniki do maszyn, silniki prądu 

zmiennego, reduktory z przekładnią ślimakową, przekład-

nie do maszyn, przekładnie przyśpieszające do maszyn, 

przekładnie do pojazdów wodnych, przegubowe przekład-

nie do maszyn, przekładnie ślimakowe do maszyn, prze-

kładnie zębate do maszyn, zębate przekładnie do maszyn, 

przekładnie zębate do pojazdów wodnych, przekładnie re-

dukcyjne [części do maszyn], przekładnie zębate do wind 

osobowych, przekładnie napędu i przekładnie zębate 

do maszyn [nie do pojazdów lądowych], przekładnie, inne 

niż do pojazdów lądowych, mechaniczne przekładnie [inne 

niż do pojazdów lądowych], przekładnie napędowe inne 

niż do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne inne 

niż do pojazdów lądowych, przekładnie zapadkowe inne 

niż do pojazdów lądowych, przekładnie ciągłe [inne niż 

do pojazdów lądowych], przekładnie zmiennoprędkościo-

we [inne niż do pojazdów lądowych], przekładnie obiego-

we inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie rolkowe 

[inne niż do pojazdów lądowych], hydrauliczne przekładnie 

inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie zębate inne 

niż do pojazdów lądowych, przekładnie przyspieszające 

do pojazdów [innych niż pojazdy lądowe], przekładnie 

zmieniające prędkość [inne niż do pojazdów lądowych], 

przekładnie zębate z kołami zmianowymi stanowiące 

części maszyn, przekładnie montowane na wale [inne niż 

do pojazdów lądowych], przekładnie łańcuchowe do celów 

napędowych [inne niż do pojazdów lądowych], sprzęgła 

i przekładnie do maszyn inne niż do pojazdów lądowych, 

przekładnie zębate o trzonie wielowypustowym (części 

przekładni zębatych do statków powietrznych], przekład-

nie zębate o trzonie wielowypustowym [części przekładni 

zębatych do pojazdów wodnych], wentylatory do silników, 

wentylatory będące częściami maszyn.

(210) 472862 (220) 2017 06 12

(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) HexaClean

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 02.09.04

(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, produkty leczni-

cze, preparaty do celów medycznych, krople, kompresy, ma-

ści, płyny, emulsje, żele do celów medycznych, testy do dia-

gnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.

(210) 472892 (220) 2017 06 13

(731) STEĆ-WASILEWSKA SYLWIA, Giżycko

(540) CÓRKA RYBAKA

(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], domy 

turystyczne, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-

czem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje 

samoobsługowe, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi 

restauracyjne.

(210) 472910 (220) 2017 06 13

(731) GOŁOŚ ŁUKASZ KACPER, Węgrów

(540) wibracje FESTIWAL

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.16, 05.03.13, 05.03.16, 27.05.01, 

29.01.15

(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) 472936 (220) 2017 06 14

(731) BETQM IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) kasoterminal iPOS Duet

(510), (511) 9 kasy rejestrujące, elektroniczne kasy rejestru-

jące, urządzenia do kopiowania, urządzenia do przechowy-

wania danych, urządzenia do gromadzenia danych, auto-

matyczne kasy fi skalne, nośniki informacji [elektryczne lub 

elektroniczne], peryferyjne urządzenia komputerowe, urzą-

dzenia do transmisji danych, 37 naprawa elektronicznych 

systemów kasowych, instalowanie, konserwacja i naprawa 

sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 

naprawy lub konserwacja komputerów, konserwacja sprzętu 

komputerowego [hardware], instalowanie, konserwacja i na-

prawa sprzętu komputerowego, 42 konserwacja programów 

komputerowych, opracowywanie i konserwacja oprogra-

mowania komputerowego.

(210) 472937 (220) 2017 06 14

(731) BETQM IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) taksometr fi skalny TAXI 2

(510), (511) 9 kasy rejestrujące, elektroniczne kasy rejestru-

jące, urządzenia do kopiowania, urządzenia do przechowy-

wania danych, urządzenia do gromadzenia danych, auto-

matyczne kasy fi skalne, nośniki informacji [elektryczne lub 

elektroniczne], peryferyjne urządzenia komputerowe, urzą-

dzenia do transmisji danych, 37 naprawa elektronicznych 

systemów kasowych, instalowanie, konserwacja i naprawa 

sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 

naprawy lub konserwacja komputerów, konserwacja sprzętu 

komputerowego [hardware], instalowanie, konserwacja i na-

prawa sprzętu komputerowego, 42 konserwacja programów 

komputerowych, opracowywanie i konserwacja oprogra-

mowania komputerowego.
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(210) 472938 (220) 2017 06 14

(731) BETQM IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) urządzenie fi skalne journal elektroniczny

(510), (511) 9 kasy rejestrujące, elektroniczne kasy rejestru-

jące, urządzenia do kopiowania, urządzenia do przechowy-

wania danych, urządzenia do gromadzenia danych, auto-

matyczne kasy fi skalne, nośniki informacji [elektryczne lub 

elektroniczne], peryferyjne urządzenia komputerowe, urzą-

dzenia do transmisji danych, 37 naprawa elektronicznych 

systemów kasowych, instalowanie, konserwacja i naprawa 

sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 

naprawy lub konserwacja komputerów, konserwacja sprzętu 

komputerowego [hardware], instalowanie, konserwacja i na-

prawa sprzętu komputerowego, 42 konserwacja programów 

komputerowych, opracowywanie i konserwacja oprogra-

mowania komputerowego.

(210) 472940 (220) 2017 06 14

(731) BETQM IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) kasa rejestrująca PROFIT EJ

(510), (511) 9 kasy rejestrujące, elektroniczne kasy rejestru-

jące, urządzenia do kopiowania, urządzenia do przechowy-

wania danych, urządzenia do gromadzenia danych, auto-

matyczne kasy fi skalne, nośniki informacji [elektryczne lub 

elektroniczne], peryferyjne urządzenia komputerowe, urzą-

dzenia do transmisji danych, 37 naprawa elektronicznych 

systemów kasowych, instalowanie, konserwacja i naprawa 

sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 

naprawy lub konserwacja komputerów, konserwacja sprzętu 

komputerowego [hardware], instalowanie, konserwacja i na-

prawa sprzętu komputerowego, 42 konserwacja programów 

komputerowych, opracowywanie i konserwacja oprogra-

mowania komputerowego.

(210) 472982 (220) 2017 06 14

(731) LENART IRENEUSZ OMEGA, Gorzów Wielkopolski

(540) WODA SODOWA gazowana

(531) 08.07.01, 11.03.01, 25.01.19, 29.01.13, 27.05.01

(510), (511) 32 wody i napoje niegazowane i gazowane.

(210) 472985 (220) 2017 06 15

(731) HAMADA JUSTYNA MARIA, Otrębusy

(540) Lilibutki

(510), (511) 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, apasz-

ki [chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista, 

body [bielizna], bokserki, botki, bryczesy, buty narciarskie, 

buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, cholewki 

do obuwia, chustki [apaszki], czapki [nakrycia głowy], czubki 

do butów, daszki [nakrycia głowy], daszki do czapek, długie 

luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle, fartuchy [odzież], 

fulary [ozdobne krawaty], getry [ochraniacze] zakładane 

na buty, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kapelusze 

papierowe [odzież], kaptury [odzież], kąpielówki, kimona, 

kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], 

kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, 

koszulki z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, kurtki [odzież], 

kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, leggin-

sy, majtki, majtki dziecięce [odzież], mankiety, mufki [odzież], 

mundury, nakrycia głowy, napiętki do obuwia, narzutki 

na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie gimnastycz-

ne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, ocieplacze, odzież, 

odzież gotowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrze-

wacze stóp, nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], 

okucia metalowe do obuwia, opaski na głowę, pantofl e do-

mowe, pantofl e kąpielowe, paski [odzież], pasy do obuwia 

łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], pelerynki, 

pikowane kurtki [odzież], piżamy, podeszwy butów, pod-

koszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, pończochy, 

pończochy wchłaniające pot, poszetki, pulowery, rajstopy, 

rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały 

kąpielowe, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, 

spódnico-spodenki, stroje na maskaradę, stroje plażowe, 

stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia 

na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], szlafroki, 

śliniaki niepapierowe, taśmy do spodni pod stopy, trykoty, 

trykoty [ubrania], walonki [buty fi lcowe], wyprawki dziecięce 

[odzież], wyroby pończosznicze.

(210) 473007 (220) 2017 06 16

(731) DOBRY MATERIAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) MIJO MATE

(531) 27.05.01

(510), (511) 32 piwo, wody mineralne, wody gazowane, na-

poje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syro-

py do napojów, preparaty do produkcji napojów.

(210) 473008 (220) 2017 06 16

(731) Shantou Pengrui Electronic Technology Co., 

Ltd., Shantou City Lianshang, Chenghai District 

Guangdong Province, CN

(540) XINGBAO

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05

(510), (511) 28 zabawki, klocki do zabawy [konstrukcyjne], 

domki dla lalek, pokoiki dla lalek, samochody do zabawy, 

pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pojazdy zdalnie ste-

rowane [zabawki], modele będące zabawkami, układanki 

[puzzle], kontrolery do zabawek, roboty zabawkowe.
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(210) 473014 (220) 2017 06 17

(731) STOCH ANDRZEJ, Zakopane

(540) ZAK L VE

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05

(510), (511) 41 park rozrywki, siłownia, kluby fi tness, informa-

cje o rozrywkach i rekreacji, 43 usługi w zakresie prowadze-

nia gastronomi i kawiarni.

(210) 473023 (220) 2017 06 19

(731) SPARK-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) SPARK TECH

(531) 26.01.06, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 27.05.01, 

27.05.05

(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, nadzorcze, 

elektryczne, fotografi czne, kinematografi czne, optyczne, 

do pomiaru wagi, pomiarowe, sygnalizacyjne, sprawdzają-

ce, do ratowania życia i do nauczania, sprzęt laboratoryjny, 

wirówki laboratoryjne, urządzenia i instrumenty do badań 

naukowych w laboratoriach, urządzenia i przyrządy labora-

toryjne, separatory wirówkowe do użytku laboratoryjnego, 

laboratoryjne analizatory badawcze do pomiaru, testowa-

nia i analizy krwi i innych płynów ustrojowych, menzurki 

pomiarowe, uchwyty do probówek, probówki, urządze-

nia do analizy, oznaczania i/lub rozpoznawania cząsteczek 

i/lub gatunków biologicznych i/lub chemicznych, części 

i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towa-

rów, 42 kontraktowe usługi badawcze, testowanie, usługi 

laboratoryjne w zakresie badań medycznych, laboratoria 

medyczne, doradztwo związane z testami laboratoryjnymi, 

usługi doradcze dotyczące badań naukowych, usługi badań 

farmaceutycznych.

(210) 473025 (220) 2017 06 19

(731) STACHURSKI MACIEJ VISIONTECH, Gliwice

(540) merino house small pets premium houses

(531) 03.04.11, 03.04.24, 03.04.26, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 20 legowiska dla zwierząt domowych.

(210) 473028 (220) 2017 06 19

(731) STACHURSKI MACIEJ VISIONTECH, Gliwice

(540) Walk4dog perfect connection

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 18 smycze dla psów.

(210) 473030 (220) 2017 06 19

(731) MICZAJKA SZYMON GABINET WETERYNARYJNY LEK. 

WET. SZYMON MICZAJKA, Rybnik

(540) 

(531) 02.09.15, 03.06.03, 29.01.12

(510), (511) 44 konsultacje lekarsko-weterynaryjne, pomoc 

weterynaryjna, porady behawioralne, porady zoopsycholo-

giczne, zabiegi lekarsko-weterynaryjne, zabiegi pielęgnacyj-

ne zwierząt.

(210) 473039 (220) 2017 06 19

(731) ASCELLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Zachariaszowska

(540) CENEOLEK

(531) 24.13.22, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketin-

gowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, ana-

lizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi 

informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pomoc 

w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-

ministrowanie działalnością gospodarczą, 44 higiena i pielę-

gnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla 

ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 473055 (220) 2017 06 19

(731) IKEA Centres A/S, Kastrup, DK

(540) SKENDE SHOPPING

(531) 26.04.07, 10.03.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodar-

czą, administrowanie działalnością gospodarczą, prace biu-

rowe, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie 
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sklepów detalicznych, reklama w Internecie dla osób trzecich, 

reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiają-

ce klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów 

tych sprzedawców, reklamowanie usług innych dostawców, 

umożliwiające klientom dogodne obejrzenie i porównanie 

usług tych dostawców, usługi reklamowe dotyczące nieru-

chomości, zarządzanie biznesowe dla sklepów, biznesowe 

zarządzanie dotyczące nieruchomości [dla innych], bizne-

sowe zarządzanie dla hoteli, rozpowszechnianie materiałów 

reklamowych, reklama zewnętrzna, usługi detalicznych do-

mów handlowych związane ze sprzedażą produktów kosme-

tycznych, przyborów toaletowych, maszyn do zastosowania 

domowego, narzędzi ręcznych, produktów optycznych, do-

mowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wystawy 

w celach handlowych lub reklamowych, reklama korespon-

dencyjna, reklamy telewizyjne, wynajmowanie urządzeń 

i wyposażenia biurowego, usługi w zakresie administracji 

biurowej [dla osób trzecich], prezentowanie w mediach 

dla celów sprzedaży detalicznej następujących produktów: 

wszelkiego rodzaju żywności, napojów, odzieży i akcesoriów, 

obuwia, wyrobów ze skóry i imitacji skóry, kosmetyków, środ-

ków higienicznych, chemii gospodarczej, chemii budowla-

nej, materiałów budowlanych, mebli, wyrobów z tworzyw 

sztucznych, dekoracji, artykułów gospodarstwa domowego, 

artykułów pościelowych, tekstyliów, tkanin, dywanów, przy-

borów kuchennych, towarów przemysłowych, artykułów dla 

zwierząt, sprzętu elektronicznego, instrumentów muzycz-

nych, sprzętu oraz akcesoriów sportowych, artykułów do fi t-

nessu, zabawek, gier, wyposażenia dla dziecięcych placów 

zabaw, narzędzi, artykułów do majsterkowania, artykułów 

podróżnych, walizek, artykułów szkolnych, artykułów pa-

pierniczych, artykułów dom malowania i rysowania, gazet, 

książek, artykułów i sprzętu ogrodniczego, artykułów mo-

toryzacyjnych, samochodów i motocykli, farmaceutyków 

i produktów medycznych, produktów optycznych, tytoniu 

i wyrobów dla palaczy, rękodzielniczych wyroby z teksty-

liów, drewna, metalu plastiku, kory brzozowej, kamienia, szkła 

oraz skóry, organizowanie targów w celach handlowych lub 

reklamowych, kolportaż próbek, wypożyczanie materiałów 

reklamowych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nie-

obecnych abonentów], reklama zewnętrzna, wynajmowanie 

przestrzeni reklamowej, reklama oniine za pośrednictwem 

sieci komputerowej, reklama, reklama telewizyjna, deko-

racja wystaw sklepowych, wynajem czasu reklamowego 

we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów 

automatycznych, promowanie sprzedaży dla osób trzecich 

świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie kar-

tami użytkowników uprzywilejowanych, uaktualnianie mate-

riałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 

organizowanie regionalnych lub ogólnokrajowych kampanii 

promocyjnych, usługi sprzedaży detalicznej i grupowanie 

wszelkiego rodzaju żywności, napojów, odzieży i akcesoriów, 

obuwia, wyrobów ze skóry i imitacji skóry, kosmetyków, środ-

ków higienicznych, chemii gospodarczej, chemii budowla-

nej, materiałów budowlanych, mebli, wyrobów z tworzyw 

sztucznych, dekoracji, artykułów gospodarstwa domowego, 

artykułów pościelowych, tekstyliów, tkanin, dywanów, przy-

borów kuchennych, towarów przemysłowych, artykułów dla 

zwierząt, sprzętu elektronicznego, instrumentów muzycz-

nych, sprzętu oraz akcesoriów sportowych, artykułów do fi t-

nessu, zabawek, gier, wyposażenia dla dziecięcych placów 

zabaw. narzędzi, artykułów do majsterkowania, artykułów 

podróżnych, walizek, artykułów szkolnych, artykułów papier-

niczych, artykułów do malowania i rysowania, gazet, książek, 

artykułów i sprzętu ogrodniczego, artykułów motoryzacyj-

nych, samochodów i motocykli, farmaceutyków i produktów 

medycznych, produktów optycznych, tytoniu i wyrobów 

dla palaczy, rękodzielniczych wyroby z tekstyliów, drewna, 

metalu plastiku, kory brzozowej, kamienia, szkła oraz skóry, 

36 ubezpieczenia, działalność fi nansowa, sprawy monetarne, 

sprawy dotyczące nieruchomości, administrowanie sprawa-

mi fi nansowymi dotyczącymi nieruchomości, organizowa-

nie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie 

wynajmu nieruchomości, wycena i zarządzanie nieruchomo-

ściami, usługi fi nansowe związane z nieruchomościami, po-

średnictwo w sprawach majątku nieruchomego, pobieranie 

czynszu, agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu 

nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej [nierucho-

mości], wycena nieruchomości, usługi brokerów w sprawach 

majątku nieruchomego, wycena fi nansowa [ubezpieczenia, 

bankowość, nieruchomości], zarządzanie majątkiem nie-

ruchomym, 37 usługi budowlane, naprawy urządzeń i in-

stalacji stosowanych w budynkach komercyjnych, biurach 

i magazynach, usługi instalacyjne dotyczące urządzeń i in-

stalacji stosowanych w budynkach komercyjnych, biurach 

i magazynach, informacja budowlana, budowa stoisk tar-

gowych i sklepów, informacja o naprawach w zakresie urzą-

dzeń i instalacji stosowanych w budynkach komercyjnych, 

biurach i magazynach, nadzór budowlany, budowa fabryk, 

renowacja punktów sprzedaży detalicznej, montaż ruszto-

wań, 39 składowanie towarów, wynajmowanie magazynów, 

transport, wynajmowanie miejsc parkingowych, 41 edukacja 

[kształcenie], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], rozryw-

ka, zajęcia kulturalne i sportowe, organizowanie rozrywki 

wizualnej i muzycznej, usługi dziecięcych placów zabaw, 

usługi rozrywkowe dla dzieci, organizowanie i prowadzenie 

kongresów, rozrywka muzyczna, usługi prezentacji nagród 

rozrywkowych, szkolenia związane z rozwojem zdolności 

umysłowych dzieci, usługi klubów (rozrywka lub edukacja), 

edukacja [kształcenie], organizowanie loterii, organizowanie 

widowisk [impresariat], organizowanie zawodów (edukacja 

lub rozrywka), usługi w zakresie szkoleń, organizowanie wy-

staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie 

zawodów w celach kulturalnych, przygotowanie wydarzeń 

kulturalnych, imprezy kulturalne, 42 architektura, projekto-

wanie dekoracji wnętrz, projektowanie budowlane, miernic-

two, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, 43 usługi 

zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi tymczasowego 

zakwaterowania.

(210) 473057 (220) 2017 06 19

(731) WAHBA BESHARA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 

USŁUGOWE PIRAMIDA, Olsztyn

(540) PIRAMIDA

(531) 01.03.17, 07.05.01, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14

(510), (511) 29 dania gotowe do szybkiego spożycia na ba-

zie: mięs, ryb i drobiu, fi lety rybne, fl aki, galaretki: mięsne, 

rybne, krokiety, kiełbasy, mięso wieprzowe, pasty do kana-

pek, pasty rybne, pasztety, placki ziemniaczane, rosoły, sa-

łatki: warzywne, owocowe i rybne, sery, skorupiaki nieżywe, 

małże nieżywe, ślimaki nieżywe, krewetki nieżywe, wyroby 

wędliniarskie, zupy, zupy jarzynowe, chipsy owocowe i ziem-

niaczane, koktajle mleczne, konserwy mięsne, sok pomido-
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rowy do celów kulinarnych, warzywa: gotowane, konserwo-

wane, suszone i w puszkach, 30 cheeseburgery, chipsy jako 

produkty zbożowe, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, mięso 

zapiekane w cieście, gofry, herbaty, herbata mrożona, napo-

je na bazie herbaty, kanapki, kasze spożywcze, kawa, kluski, 

majonezy, makarony, ciasta mączne, żywność na bazie mąki, 

sosy, sosy mięsne, sosy do sałatek, naleśniki, zapiekanki, na-

poje kawowe i kakaowe z mlekiem, napoje na bazie herbaty, 

pizze, pierożki, frytki, przekąski z ryżu, ryż, pasta z soi, spa-

ghetti, lody spożywcze, tortille, 43 usługi w zakresie pro-

wadzenia: hoteli, restauracji, kawiarni, herbaciarni, kafeterii, 

barów szybkiej obsługi jako snack-bary, bufetów, pubów, 

stołówek, klubów, biura jako agencje zakwaterowania: w ho-

telach, pensjonatach, domy opieki dla osób w podeszłym 

wieku, domy turystyczne, usługi kateringowe, obsługa ga-

stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-

tem, wypożyczanie urządzeń do gotowania, wynajmowanie 

pomieszczeń na pobyt czasowy, wypożyczanie dystrybuto-

rów wody pitnej, wypożyczanie: krzeseł, stołów, bielizny sto-

łowej i szklanych naczyń, hotele dla zwierząt, żłobki.

(210) 473058 (220) 2017 06 19

(731) YACHT-POOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) YACHT-POOL

(510), (511) 36 ubezpieczenia, sprawy fi nansowe, sprawy 

monetarne, sprawy nieruchomości.

(210) 473062 (220) 2017 06 19

(731) WODY KARPACKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno

(540) 

(531) 01.15.15, 26.01.04, 26.01.13, 29.01.12

(510), (511) 32 woda mineralna [napoje].

(210) 473074 (220) 2017 06 19

(731) KONTIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki

(540) ROSIE

(510), (511) 3 preparaty do makijażu, podkłady do makijażu, 

kolorowe kosmetyki do oczu, tusze do rzęs, sztuczne rzęsy, 

kleje do sztucznych rzęs, kredki do oczu, cienie do powiek, 

kredki do brwi, ołówki kosmetyczne, kosmetyki do paznokci, 

lakiery do paznokci, zmywacze do paznokci, odżywki do pa-

znokci, kosmetyki do ust, szminki do ust, błyszczyki do ust, 

kredki do ust, pomadki do ust, antyperspiranty jako środki 

przeciwpotne, aromaty jako olejki aromatyczne, balsamy 

inne niż do celów medycznych, barwniki kosmetyczne, bazy 

do perfum kwiatowych, chusteczki nasączane płynami ko-

smetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty do depi-

lacji, dezodoranty dla ludzi, ekstrakty kwiatowe do perfum, 

esencje eteryczne, henna jako barwnik kosmetyczny, kadzi-

dełka, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, prepa-

raty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyki, kremy kosmetyczne, 

kremy wybielające do skóry, maseczki kosmetyczne, mydła, 

olejki toaletowe, perfumy, pędzle do makijażu, preparaty 

do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, puder 

do makijażu, pumeks, szampony, woda toaletowa, olejki toa-

letowy, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, waciki jako 

przybory toaletowe, wata do celów kosmetycznych, żele 

do masażu inne niż do celów medycznych, płyny do pielę-

gnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.

(210) 473091 (220) 2017 06 19

(731) WELMAX + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Poznań

(540) woollife

(510), (511) 25 bielizna [część garderoby], bluzki, bluzki 

z krótkim rękawem, dolne części ubrań [odzież], kamizelki, 

kombinezony [odzież], kurtki (odzież], ocieplacze, odzież 

wełniana, okrycia wierzchnie [odzież], peleryny [płaszcze], 

płaszcze, podkoszulki, pulowery, rękawiczki, skarpetki, skar-

petki wełniane, spodnie, sukienki damskie, swetry [odzież], 

szale, szaliki, szorty [odzież], t-shirty z krótkim rękawem, topy 

[odzież], wełniane rajstopy, wyprawki dziecięce [odzież], 

legginsy, piżamy, bielizna termiczna, koszule nocne, koszule 

do spania.

(210) 473094 (220) 2017 06 19

(731) MULTI-FORM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy

(540) MF DRZWI

(531) 07.03.01, 27.05.01

(510), (511) 19 deski, drewno budowlane, deski z drewna 

twardego, deski z drewna miękkiego, deski budowlane wy-

konane z drewna i żywic wodoodpornych, deski z materia-

łów niemetalowych do użytku w budownictwie, drewno 

fornirowane, płyta wiórowa fornirowana, drewniane forniry, 

ościeżnice drzwiowe niemetalowe, drewniane ościeżnice 

drzwiowe, niemetalowe ościeżnice do drzwi, płyty drzwio-

we niemetalowe, obudowy drzwiowe niemetalowe, futryny 

drzwiowe niemetalowe, futryny drzwiowe drewniane, szkło 

izolacyjne dla budownictwa, drzwi izolacyjne z materiałów 

niemetalowych, szkło okienne z wyjątkiem stosowanego 

w pojazdach, szkło okienne dla budownictwa, okładziny 

drewniane, sklejka, materiały budowlane niemetalowe, pół-

fabrykaty drewniane, drzwi niemetalowe, drzwi pancerne 

niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane w postaci 

płyt, nadproża niemetalowe, 35 administrowanie programa-

mi lojalności konsumenta, organizowanie konsumenckich 

programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, reklama, 

reklama radiowa, reklama online za pośrednictwem sieci 

komputerowej, reklama zewnętrzna, organizowanie wy-

staw w celach handlowych lub reklamowych, oferowanie 

w mediach produktów dla handlu detalicznego, handlowe 

informacje i porady udzielane konsumentom, pokazy towa-

rów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie 

produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej re-

klamy telewizyjne, reklama billboardowa, rozpowszechnia-

nie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 

reklamowych, usługi prowadzenia wyspecjalizowanych skle-

pów, sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów: 

deski, drewno budowlane, deski z drewna twardego, deski 

z drewna miękkiego, deski budowlane wykonane z drewna 
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i żywic wodoodpornych, deski z materiałów niemetalowych 

do użytku w budownictwie, drewno fornirowane, płyta wió-

rowa fornirowana, drewniane forniry, ościeżnice drzwiowe 

niemetalowe, drewniane ościeżnice drzwiowe, niemetalowe 

ościeżnice do drzwi, płyty drzwiowe niemetalowe, obudo-

wy drzwiowe niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe, 

futryny drzwiowe drewniane, szkło izolacyjne dla budow-

nictwa, drzwi izolacyjne z materiałów niemetalowych, szkło 

okienne z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, szkło okien-

ne dla budownictwa, okładziny drewniane, sklejka, materiały 

budowlane niemetalowe, półfabrykaty drewniane, drzwi nie-

metalowe, drzwi pancerne niemetalowe, niemetalowe ele-

menty budowlane w postaci płyt, nadproża niemetalowe.

(210) 473120 (220) 2017 06 20

(731) OWCZAREK LESZEK, Łódź

(540) Icewarp

(510), (511) 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], chmura 

obliczeniowa, projektowanie oprogramowania komputero-

wego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 

osób trzecich, programowanie komputerów, usługi dorad-

cze w dziedzinie technologii informacyjnej, wypożyczanie 

serwerów i oprogramowania [hosting], wyszukiwarki inter-

netowe (dostarczanie - [opracowywanie]), projektowanie 

i wdrażanie systemów komputerowych, doradztwo w dzie-

dzinie bezpieczeństwa danych, prace badawcze i rozwojo-

we oprogramowania komputerowego, projektowanie pro-

gramów komputerowych stosujących uczenie maszynowe 

i sztuczną inteligencję, projektowanie komputerowych sys-

temów komunikacji, dostarczanie informacji o technologii 

komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony 

internetowej.

(210) 473136 (220) 2017 06 20

(731) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Vector

(531) 27.05.01

(510), (511) 9 kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, 35 sprze-

daż detaliczna lub hurtowa kalkulatorów, promocja sprzeda-

ży dla osób trzecich oraz reklama kalkulatorów.

(210) 473137 (220) 2017 06 20

(731) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) VECTOR

(510), (511) 9 kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, 35 sprze-

daż detaliczna lub hurtowa kalkulatorów, promocja sprzeda-

ży dla osób trzecich oraz reklama kalkulatorów.

(210) 473147 (220) 2017 06 20

(731) LEGIC KOMPANIA IMPORTOWA DÓBR 

LUKSUSOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) legic

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02

(510), (511) 14 zegarki, mechanizmy do zegarów i zegarków, 

paski do zegarków, tarcze [zegarmistrzostwo], biżuteria i wy-

roby jubilerskie, 16 stalówki, wkłady atramentowe, przyrzą-

dy do pisania, pióra i długopisy [artykuły biurowe], wieczne 

pióra, materiały piśmienne, ołówki, grafi ty do ołówków, 

35 sprzedaż detaliczna zegarków, biżuterii i wyrobów jubiler-

skich, przyrządów do pisania, promocja sprzedaży dla osób 

trzecich zegarków, biżuterii i wyrobów jubilerskich, przyrzą-

dów do pisania, reklama zegarków, biżuterii i wyrobów jubi-

lerskich, przyrządów do pisania.

(210) 473154 (220) 2017 06 20

(731) INTER ON LINE TRADING GROUP INC., 

Panama City, PA

(540) ELEPHANT

(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowa-

ne owoce i warzywa, chipsy ziemniaczane, paluszki ziemnia-

czane, suszone, prażone, solone lub z przyprawami orzechy 

laskowe, orzeszki ziemne, orzechy nerkowca, pistacje i mig-

dały, przekąski na bazie ziemniaków, 30 chleb, wyroby cu-

kiernicze i słodycze, precle, słone ciasteczka, słone paluszki, 

solone precle, chipsy na bazie zbóż, chipsy z bajgli (bake 

rolls), mix przekąsek składających się z krakersów lub precli, 

przekąski na bazie pszenicy, zboża jadalne, chipsy z piekarni-

ka lub pieczone robione z ciasta.

(210) 473155 (220) 2017 06 20

(731) WILK KONRAD, Prace Duże

(540) TY TRULY YOU MAKE YOURSELF COME TRUE

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 41 usługi trenera osobistego, publikowanie ksią-

żek i tekstów innych niż reklamowe, organizowanie i prowa-

dzenie warsztatów i szkoleń.

(210) 473281 (220) 2017 06 23

(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Wadowice

(540) Polski Lek Calcium + witamina C

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.18, 26.01.18

(510), (511) 5 dietetyczne napoje przystosowane do celów 

medycznych, napoje lecznicze, preparaty witaminowe, pre-

paraty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne zawiera-

jące wapń, żywność dietetyczna do celów leczniczych, die-

tetyczne napoje do celów medycznych, tabletki musujące 

wzbogacone w witaminy i minerały, 32 napoje izotoniczne, 

tabletki musujące do sporządzania napojów z witaminami, 
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tabletki musujące do sporządzania napojów zawierających 

wapń, pastylki do sporządzania napojów, proszek do sporzą-

dzania napojów, napoje bezalkoholowe.

(210) 473291 (220) 2017 06 23

(731) PUCIATA MACIEJ VAN THORN, Warszawa

(540) VAN THORN

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.16, 26.04.18, 09.03.02, 09.03.13

(510), (511) 25 odzież, odzież męska, garnitury, marynarki, 

spodnie, kamizelki, koszule, swetry, koszulki, podkoszulki, 

bielizna, obuwie, nakrycia głowy, paski, krawaty, muszki, rę-

kawiczki, szelki, skarpetki, szale, szaliki, płaszcze, 35 usługi 

sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem 

sklepów internetowych towarów wymienionych w klasie 25, 

40 krawiectwo.

(210) 473307 (220) 2017 06 23

(731) KANIKUŁA TOMASZ, Polkowice

(540) BEZ PROCENT

(531) 27.05.01, 26.02.07

(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów bez-

alkoholowych, w szczególności piwa, wina, likierów, koktajli, 

aperitifów, za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprze-

daży oraz sieci Internet, usługi importowo - eksportowe 

w związku z napojami bezalkoholowymi, 39 usługi dystry-

bucyjne dotyczące napojów bezalkoholowych, przewoże-

nie, składowanie i dostarczanie napojów bezalkoholowych, 

w szczególności piwa, wina, likierów, koktajli czy aperitifów.

(210) 473314 (220) 2017 06 24

(731) SROKOWSKI ZBIGNIEW LVS POLSKA, Toruń

(540) LVS POLSKA

(531) 27.05.01, 29.01.01

(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 

w elektryce, aparatura i urządzenia do kontrolowania elek-

tryczności, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu 

energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przełączania 

energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przekształca-

nia energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolo-

wania elektryczności, aparatura i urządzenia do regulowania 

elektryczności, aparatura i urządzenia do przewodzenia ener-

gii elektrycznej, adaptery prądu zmiennego, transformatory, 

skrzynki rozdzielcze elektryczne, szafy rozdzielcze [elektrycz-

ność], programatory czasowe, zabezpieczenia przepięciowe, 

11 oświetlenie i refl ektory oświetleniowe, oświetlenie elek-

tryczne, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie zewnętrzne, 

urządzenia oświetleniowe LED, lampy do celów oświetlenio-

wych, osprzęt do oświetlenia, osprzęt do żarówek, oprawy, 

obudowy i osłony do oświetlenia, oprawy oświetleniowe 

LED, oprawy oświetleniowe sufi towe, oprawy elewacyjne, 

halogenowe oprawy oświetleniowe, żarówki oświetlenio-

we, żarówki oświetleniowe LED, żarówki halogenowe, żarniki 

do lamp elektrycznych, urządzenia grzewcze elektryczne, 

grzejniki elektryczne, konwektory [grzejniki], wentylatory 

elektryczne, aparatura do suszenia powietrzem, nagrzewni-

ce, termowentylatory, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hur-

towej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świad-

czone online w zakresie następujących towarów: aparatura, 

urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, aparatura 

i urządzenia do kontrolowania elektryczności, aparatura 

i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, 

aparatura i urządzenia do przełączania energii elektrycznej, 

aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycz-

nej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, 

aparatura i urządzenia do regulowania elektryczności, apa-

ratura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, 

adaptery prądu zmiennego, elektryczne ściemniacze światła, 

regulatory oświetlenia, panele do rozdziału energii elektrycz-

nej, przekaźniki elektryczne, rozdzielacze energii elektrycz-

nej, sterowniki elektryczne, sterowniki LED, transformatory, 

wyłączniki elektryczne [przełączniki], aparatura i urządzenia 

do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 

kamery, akumulatory elektryczne, komponenty elektryczne 

i elektroniczne, adaptery do wtyczek, balasty do oprawek 

oświetlenia elektrycznego, bezpieczniki elektryczne, diody 

elektryczne, elektryczne wyłączniki oświetleniowe, elemen-

ty układów elektrycznych, osprzęt do oświetlenia ścienne-

go [przełączniki], gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza 

elektryczne], gniazdka elektryczne, obudowy gniazdek 

elektrycznych, wtyczki elektryczne, łączniki do przewodów 

elektrycznych, przełączniki elektryczne, puszki do połączeń 

elektrycznych, skrzynki bezpiecznikowe, skrzynki rozdzielcze 

elektryczne, szafy rozdzielcze [elektryczność], osprzęt do bu-

dowy szaf rozdzielczych, tablice rozdzielcze [elektryczność], 

tablice sterownicze [elektryczność], kable i przewody elek-

tryczne, przedłużacze, przejściówki / rozgałęziacze do kabli, 

przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, liczniki [elek-

tryczność], elektroniczne sterowniki [ECG] do lamp i opraw 

oświetleniowych LED, programatory czasowe, regulatory 

energii elektrycznej, urządzenia sterujące oświetleniem, 

czujniki światła, testery elektryczne [próbniki napięcia], za-

bezpieczenia przepięciowe, ograniczniki prądu elektrycz-

nego, ochronniki przeciwprzepięciowe, ochraniacze przed 

udarem napięciowym, odzież i sprzęt ochronny dla montera 

do prac pod napięciem, fotowoltaiczne urządzenia i instala-

cje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 

panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, ba-

terie słoneczne do celów przemysłowych, baterie słoneczne 

do użytku domowego, kolektory słoneczne do wytwarzania 

energii elektrycznej, moduły słoneczne, oświetlenie i refl ek-

tory oświetleniowe, oświetlenie elektryczne, oświetlenie we-

wnętrzne, oświetlenie zewnętrzne, urządzenia oświetlenio-

we LED, lampy do celów oświetleniowych, lampy ogrodowe, 

oświetlenie dekoracyjne, instalacje oświetleniowe, elek-

tryczne instalacje oświetleniowe, instalacje oświetleniowe 

z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], elementy elek-

trycznej instalacji oświetleniowej, elementy oświetleniowe, 

osprzęt do oświetlenia, wyposażenie oświetleniowe, osprzęt 

do żarówek, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, opra-

wy oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe sufi towe, 

oprawy elewacyjne, halogenowe oprawy oświetleniowe, 

żarówki oświetleniowe, żarówki oświetleniowe LED, żarów-

ki halogenowe, żarniki do lamp elektrycznych, urządzenia 
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grzewcze elektryczne, elektryczne urządzenia do ogrzewa-

nia pomieszczeń do celów domowych, elektryczne urządze-

nia do ogrzewania pomieszczeń do celów przemysłowych, 

elektryczne instalacje grzewcze, grzejniki elektryczne, kon-

wektory [grzejniki], podgrzewacze powietrza, wentylatory 

elektryczne, aparatura do suszenia powietrzem, nagrzew-

nice, termowentylatory, aparatura grzewcza na energię sło-

neczną, osprzęt telefoniczny, instalacje domofonowe.

(210) 473316 (220) 2017 06 24

(731) APLITT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk

(540) AGGIO HOLD

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 9 bankomaty, karty bankomatowe, karty kredy-

towe, dyski kompaktowe, programy komputerowe systemu 

operacyjnego, oprogramowanie przeznaczone do obsług 

produktów bankowych, ubezpieczeniowych, instytucji fi -

nansowych, optyczne magnetyczne nośniki informacji, urzą-

dzenia do komunikacji w tym transmisji przetwarzania infor-

macji i dyspozycji, 35 usługi obsługi klientów - takie jak usługi 

konsultingowe, w zakresie badania rynku i prognoz ekono-

micznych, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa 

handlowego, usługi w zakresie badania rynku i sporządzania 

analiz rynkowych, usługi pośrednictwa handlowego, usługi 

pośrednictwa w zakresie sprzedaży/odsprzedaży/pośred-

nictwa sprzedaży oraz gromadzenia na rzecz osób trzecich 

oprogramowania umożliwiające odbiorcom dogodne po-

równywanie i zakup oprogramowania, sprzętu komputero-

wego, sieciowego, biurowego, analizy kosztów, ekspertyzy 

opłacalności i prognoz ekonomicznych, sporządzanie wycią-

gów z kont - prowadzone za pośrednictwem łączy telekomu-

nikacyjnych, call center obejmujące prowadzenie aktywnych 

kampanii marketingowych, usługi przetwarzania danych, 

36 usługi fi nansowe i bankowe, bankowość elektroniczna, 

usługi bankomatowe, operacje bankowe, prowadzenie ra-

chunków bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędno-

ściowych i lokat terminowych, przeprowadzanie operacji 

i rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych 

w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, 

usługi przekazów pieniężnych, przyjmowanie i dokonywa-

nie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, emitowanie 

papierów wartościowych i obrót nimi, prowadzenie kont de-

pozytowych, papierów wartościowych, udostępnianie ope-

racji fi nansowych za pośrednictwem bankomatów, wydawa-

nie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych 

operacji fi nansowych, usługi przekazu środków pieniężnych 

w obrocie międzynarodowym, autoryzacja i rozliczanie 

transakcji bezgotówkowych, ecommerce i mobilnych, elek-

troniczne usługi bankowe, fi nansowe i ubezpieczeniowe, 

zarządzanie sieciami bankomatów, usługi windykacji telefo-

nicznej, usługi infolinii w dziedzinie bankowości i fi nansów, 

42 usługi opracowania oprogramowania komputerowego 

w zakresie dostarczania infrastruktury informatycznej, usługi 

najmu oprogramowania w systemie SPLA, usługi utrzymania 

i obsługi oprogramowania, gromadzenie na rzecz osób trze-

cich usług programistycznych umożliwiające odbiorcom do-

godne porównywanie i ich zakup, usługi regionalnej obsługi 

informatycznej użytkowników, usługi instalacji i wdrażania 

technologii IT na potrzeby osób trzecich, usługi tworzenia 

informatycznej bazy danych, witryn internetowych i innych 

źródeł dostępnych poprzez globalną sieć komputerową, 

dostarczanie narzędziowych programów wyszukujących 

do uzyskania informacji i danych w globalnej sieci kompu-

terowej, projektowanie i wdrażanie dla osób trzecich witryn 

internetowych oraz utrzymywanie tych witryn dla osób trze-

cich w globalnej sieci komputerowej.

(210) 473336 (220) 2017 06 24

(731) NICZUK METALL-PL SPÓŁKA JAWNA, Wilimowo

(540) n niczuk

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.12, 26.04.18, 26.03.01

(510), (511) 6 artykuły metalowe do użytku w budownic-

twie, budowlane elementy konstrukcyjne z metalu, cynk 

(Zn), części połączeniowe do rur z metalu, drobne wyroby 

metalowe, dyble z metalu, dźwigary metalowe do użytku 

w budownictwie, gwintowane, wzmacniające i zbrojeniowe 

pręty metalowe, kątowniki stalowe metalowe, kołki metalo-

we, konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, kotwy 

metalowe, obrzeża jako krawędzie metalowe, metalowe: 

kształtowniki, kątowniki, podkładki, nakrętki, wkręty, nity, na-

sadki, łączniki do prętów metalowe, śruby metalowe, meta-

lowe: profi le, prowadnice ślizgowe, tuleje kotwowe, uchwyty 

rynnowe, wsporniki metalowe, metale nieszlachetne suro-

we lub półprzetworzone, metalowe materiały zbrojeniowe 

dla budownictwa, 7 przenośniki jako maszyny, przenośniki 

pneumatyczne, przenośniki jako urządzenia, 11 aparatura, 

urządzenia i instalacje chłodnicze, aparatura do wentylacji, 

urządzenia i instalacje klimatyzacyjne, aparatura i urządzenia 

do oczyszczania powietrza, urządzenia i aparatura grzewcza, 

37 usługi w zakresie budownictwa przemysłowego, usłu-

gi w zakresie rozbiórki budynków, instalacja, konserwacja 

i naprawy maszyn, instalowanie i naprawy urządzeń klima-

tyzacyjnych i dla chłodnictwa, montaż i naprawy instalacji 

grzewczych, 42 testowanie materiałów, kontrola jakości, 

opracowywanie projektów technicznych.

(210) 473337 (220) 2017 06 24

(731) NICZUK METALL-PL SPÓŁKA JAWNA, Wilimowo

(540) n niczuk

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.01

(510), (511) 6 artykuły metalowe do użytku w budownic-

twie, budowlane elementy konstrukcyjne z metalu, cynk 

(Zn), części połączeniowe do rur z metalu, drobne wyroby 

metalowe, dyble z metalu, dźwigary metalowe do użytku 

w budownictwie, gwintowane, wzmacniające i zbrojeniowe 

pręty metalowe, kątowniki stalowe metalowe, kołki metalo-

we, konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, kotwy 

metalowe, obrzeża jako krawędzie metalowe, metalowe: 

kształtowniki, kątowniki, podkładki, nakrętki, wkręty, nity, na-

sadki, łączniki do prętów metalowe, śruby metalowe, meta-

lowe: profi le, prowadnice ślizgowe, tuleje kotwowe, uchwyty 

rynnowe, wsporniki metalowe, metale nieszlachetne suro-

we lub półprzetworzone, metalowe materiały zbrojeniowe 

dla budownictwa, 7 przenośniki jako maszyny, przenośniki 

pneumatyczne, przenośniki jako urządzenia, 11 aparatura, 

urządzenia i instalacje chłodnicze, aparatura do wentylacji, 

urządzenia i instalacje klimatyzacyjne, aparatura i urządzenia 

do oczyszczania powietrza, urządzenia i aparatura grzewcza, 

37 usługi w zakresie budownictwa przemysłowego, usłu-

gi w zakresie rozbiórki budynków, instalacja, konserwacja 
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i naprawy maszyn, instalowanie i naprawy urządzeń klima-

tyzacyjnych i dla chłodnictwa, montaż i naprawy instalacji 

grzewczych, 42 testowanie materiałów, kontrola jakości, 

opracowywanie projektów technicznych.

(210) 473347 (220) 2017 06 26

(731) CHROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Żary

(540) Chroma

(531) 27.05.01

(510), (511) 16 afi sze, plakaty, gazety, czasopisma [periody-

ki], plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], 

artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bibuły, bilety, bloczki 

do pisania, bloki do pisania, bloki listowe, broszury, akwa-

forty [grafi ka], akwarele, albumy, almanachy [roczniki], atlasy, 

mapy geografi czne, znaczki pocztowe, publikacje druko-

wane, czcionki drukarskie, diagramy, zestawy drukarskie, ze-

stawy przenośne [artykuły biurowe], publikacje drukowane, 

emblematy papierowe, etykiety nie z materiału tekstylne-

go, formularze [blankiety, druki], fotografi e [wydrukowane], 

fotograwiura, hektografy, indeksy, skorowidze, kalendarze, 

kalka maszynowa, kalka płócienna, kalka techniczna, naklejki 

[kalkomanie], kartki z życzeniami, papier i karton, karty, karty 

do kolekcjonowania inne niż do gier, karty indeksowe [arty-

kuły papiernicze], karty pocztowe, katalogi, kokardy papiero-

we, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z karto-

nu lub papieru, książki, mapy, materiały drukowane, materiały 

opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub 

kartonu, materiały piśmienne, nalepki, naklejki [materiały pi-

śmienne], notatniki [notesy], notesy, numeratory, papierowe 

obrusy, obrazy, obwoluty na luźne kartki, okładki, obwoluty 

[artykuły papiernicze], oleodruki, papier, papier w arkuszach 

[artykuły piśmienne], plany, dekoracyjny papier do pakowa-

nia, artykuły papiernicze do pisania, podręczniki, portrety, 

powielacze, prospekty, przebitki [materiały piśmienne], prze-

zrocza [materiały piśmienne], pudełka kartonowe lub papie-

rowe, rejestry, księgi główne [książki], reprodukcje grafi czne, 

ręczniki papierowe, segregatory [artykuły biurowe], skoro-

szyty na dokumenty, szablony [artykuły piśmienne], śpiewni-

ki, tablice arytmetyczne, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub 

papieru, teczki [artykuły papiernicze], skoroszyty, tkaniny in-

troligatorskie, ulotki, papierowe wyroby artystyczne, zakład-

ki, zawiadomienia [artykuły piśmienne], zeszyty, wizytówki, 

banery wystawowe z papieru, banery wystawowe wykona-

ne z kartonu, wzory tapet ściennych, pieczątki biurowe, pió-

ra i długopisy, druki, papier samokopiujący, papier drukarski, 

35 dystrybucja materiałów reklamowych, fotokopiowanie, 

gazety, prenumerata gazet [dla osób trzecich], powielanie 

dokumentów, reklama, reklamy drukowane, wynajem fo-

tokopiarek, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biuro-

wego, komputerowe zarządzanie plikami, komputerowe 

bazy danych (pozyskiwanie danych do -), obróbka tekstów, 

reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, wkła-

danie materiałów drukowanych do kopert, usługi sprzedaży 

hurtowej w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej 

w związku z drukami, dystrybucja drukowanych materia-

łów promocyjnych za pośrednictwem poczty, dystrybucja 

i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, pro-

spektów, materiałów drukowanych, próbek], promowanie 

sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybu-

cję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, usługi 

sprzedaży hurtowej w związku z jednorazowymi wyrobami 

papierowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jed-

norazowymi wyrobami papierowymi, 40 apreturowanie pa-

pieru, drukowanie, druk sitowy, druk wywabowy, druk typo-

grafi czny, drukowanie litografi czne, drukowanie znaczków, 

drukowanie fotografi czne, drukowanie zdjęć, drukowanie 

fotograwiury, drukowanie szablonów, drukowanie wzorów, 

drukowanie portretów, drukowanie cyfrowe, drukowanie 

wklęsłe, drukowanie książek, drukowanie off setowe, druko-

wanie reklam, drukowanie 3D, usługi drukowania, usługi dru-

ku off setowego, usługi składania druku, usługi wykańczania 

druków, wytrawianie fotografi czne druków, wynajem druka-

rek 3D, drukowanie na wełnie, drukowanie wzorów na dy-

wanach, drukowanie obrazów na przedmiotach, drukowa-

nie, wywoływanie zdjęć i fi lmów, drukowanie dokumentów 

z nośników cyfrowych, drukowanie fotografi i z nośników 

cyfrowych, drukowanie wzorów dla osób trzecich, druko-

wanie cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć, usługi 

cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na za-

mówienie, drukowanie, na zamówienie, nazw fi rm oraz logo 

na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i rekla-

mowych, introligatorstwo, obróbka i przetwarzanie papieru, 

usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, la-

minowanie, grawerowanie, usługi druku na tkaninach, usługi 

wykańczania druków [cięcie].

(210) 473359 (220) 2017 06 26

(731) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław

(540) Inwestor online

(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.12

(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urzą-

dzeń mobiInych, 36 giełdowe notowania, giełdowe po-

średnictwo, inwestycje kapitałowe, maklerstwo, maklerstwo 

giełdowe.

(210) 473360 (220) 2017 06 26

(731) AUSTROTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim

(540) Styropian AUSTROTHERM - zdrowe serce każdego 

systemu dociepleń

(531) 27.05.01, 26.04.09

(510), (511) 17 materiały izolacyjne (płyty izolacyjne z po-

listyrenu spienionego, materiały termoizolacyjne i dźwię-

kochłonne, osłony do rur niemetalowych, tworzywa 

półprzetworzone).
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(210) 473363 (220) 2017 06 26

(731) COBICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przebieczany

(540) COBICO

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.05

(510), (511) 42 prace badawczo rozwojowe - prowadze-

nie laboratorium zajmującego się badaniem opakowań, 

kontrola jakości, certyfi kacja opakowań - wydawanie ocen, 

opinii i sporządzanie raportów na polu technologicznym, 

44 kontrola jakości - certyfi kacja rolnictwa ekologicznego 

produktów rolnictwa ekologicznego, produktów tradycyj-

nych i regionalnych ChNP, ChOG, GTS, systemu gwaranto-

wanej jakości żywności QAFP integrowanej produkcji roślin, 

w programie „Jakość Tradycja”, w systemie „ESTA”, w systemie 

wysokiej jakości wieprzowiny PQS.

(210) 473364 (220) 2017 06 26

(731) EWAX EWA I JACEK DUNIEC SPÓŁKA JAWNA, 

Wrocław

(540) EWAX

(531) 27.05.01, 26.01.18, 29.01.12, 25.01.05

(510), (511) 35 usługi prowadzenia hurtowni oraz sklepu 

internetowego w zakresie sprzedaży takich towarów jak: 

artykuły wyposażenia wnętrz, w tym: lampy, ramki, latarnie, 

lampiony, świeczniki, zawieszki, kominki na wosk i olejek, 

lustra, obrazy, skarbonki, pudełka, skrzynie, zegary, kosze 

niemetalowe, dekoracje przestawne, patery, meble: meble 

ogrodowe, meble biurowe, meble łazienkowe, tekstylia: 

obrusy, koce, ręczniki, poduszki, sprzęt gospodarstwa do-

mowego: kubki, szklanki, kieliszki, fi liżanki, talerze, zastawy 

stołowe, doniczki, kosze piknikowe z naczyniami, maty pod 

naczynia, talerze, talerze dekoracyjne, fi gurki szklane, fi gurki 

ceramiczne, fi gurki z porcelany, pojemniki kuchenne, pojem-

niki na pieczywo, tace, słoiki, wazony, ozdoby bożonarodze-

niowe i wielkanocne.

(210) 473368 (220) 2017 06 26

(731) COUPIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) COUPIT

(531) 27.05.01, 29.01.04

(510), (511) 35 dystrybucja broszur reklamowych, dystry-

bucja ulotek reklamowych, publikowanie tekstów reklamo-

wych, przygotowywanie materiałów reklamowych, pro-

jektowanie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 

ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie ulotek reklamo-

wych, projektowanie ulotek reklamowych, projektowanie 

broszur reklamowych, usługi w zakresie reklamy, usługi re-

klamowe i promocyjne, usługi rozpowszechniania materia-

łów reklamowych, przygotowywanie reklam dla osób trze-

cich, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, usługi 

reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, 

wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, wynajem 

przestrzeni reklamowej w Internecie, reklama w czasopi-

smach, broszurach i gazetach, usługi reklamowe w zakre-

sie sprzedaży towarów, usługi agencji reklamowych, usługi 

reklamowe, produkcja materiałów reklamowych i reklam, 

przygotowywanie reklam prasowych, reklama w czaso-

pismach, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, wydawanie 

ulotek reklamowych, reklama, wydawanie i aktualizacja 

tekstów reklamowych, przygotowywanie reklam, rozpo-

wszechnianie reklam, 40 drukowanie reklam, drukowanie 

cyfrowe, drukowanie dokumentów z nośników cyfrowych, 

drukowanie fotografi i z nośników cyfrowych, drukowanie, 

na zamówienie, nazw fi rm oraz logo na towarach osób 

trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, drukowa-

nie, drukowanie szablonów, drukowanie wzorów, drukowa-

nie książek, drukowanie zdjęć, drukowanie, na zamówienie, 

nazw fi rm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach 

promocyjnych i reklamowych, 41 wydawanie gazet, wy-

dawanie katalogów, wydawanie czasopism, wydawanie 

biuletynów.

(210) 473369 (220) 2017 06 26

(731) COUPIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) COUPIT

(510), (511) 35 dystrybucja broszur reklamowych, dystry-

bucja ulotek reklamowych, publikowanie tekstów reklamo-

wych, przygotowywanie materiałów reklamowych, pro-

jektowanie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 

ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie ulotek reklamo-

wych, projektowanie ulotek reklamowych, projektowanie 

broszur reklamowych, usługi w zakresie reklamy, usługi 

reklamowe i promocyjne, usługi rozpowszechniania ma-

teriałów reklamowych, przygotowywanie reklam dla osób 

trzecich, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, usłu-

gi reklamowe, w tym reklama on line w sieci komputerowej, 

wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, wynajem 

przestrzeni reklamowej w Internecie, reklama w czasopi-

smach, broszurach i gazetach, usługi reklamowe w zakre-

sie sprzedaży towarów, usługi agencji reklamowych, usługi 

reklamowe, produkcja materiałów reklamowych i reklam, 

przygotowywanie reklam prasowych, reklama w czaso-

pismach, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, wydawanie 

ulotek reklamowych, reklama, wydawanie i aktualizacja 

tekstów reklamowych, przygotowywanie reklam, rozpo-

wszechnianie reklam, 40 drukowanie reklam, drukowanie 

cyfrowe, drukowanie dokumentów z nośników cyfrowych, 

drukowanie fotografi i ż nośników cyfrowych, drukowanie, 

na zamówienie, nazw fi rm oraz logo na towarach, osób 

trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, drukowa-

nie, drukowanie szablonów, drukowanie wzorów, drukowa-

nie książek, drukowanie zdjęć, drukowanie, na zamówienie, 

nazw fi rm oraz logo na towarach, dla osób trzecich, w ce-

lach promocyjnych i reklamowych, 41 wydawanie gazet, 

wydawanie katalogów, wydawanie czasopism, wydawanie 

biuletynów.
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(210) 473370 (220) 2017 06 26

(731) FUNDACJA SENSORIA, Wrocław

(540) POLSKIE TOWARZYSTWO SNOEZELEN

(531) 01.05.12, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 10 meble specjalne i sprzęt do celów terapeu-

tycznych, aparatura do celów rehabilitacyjnych, wyposaże-

nie sal doświadczania świata służące do terapii osób nie-

pełnosprawnych ruchowo i umysłowo, 16 wydawnictwa 

poświęcone metodom rehabilitacyjnym, terapeutycznym, 

pedagogiczno-psychologicznym oraz fi zjoterapeutycznym, 

wydawnictwa poświęcone metodzie Snoezelen i salom do-

świadczania świata, scenariusze zajęć, materiały szkoleniowe 

i dydaktyczne, programy nauczania, inne materiały drukowa-

ne (afi sze, ulotki, plakaty, konspekty, informatory) dotyczące 

zagadnień terapeutycznych, podręczniki - kompendia wie-

dzy dla terapeutów, wydawnictwa i publikacje poświęcone 

terapii osób niepełnosprawnych - dzieci i dorosłych, osób 

z demencją, po leczeniu onkologicznym oraz metod tera-

peutycznych-relaksacyjnych, wydawanie certyfi katów dla 

osób przeszkolonych i należących do polskiego towarzystwa 

Snoezelen, 41 organizacja wydarzeń dotyczących terapii, 

metody Snoezelen oraz działalności polskiego towarzystwa 

Snoezelen, organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych, 

szkoleń oraz konferencji z zakresu wiedzy terapeutycznej 

i zdrowotnej, 44 usługi z zakresu: terapii dzieci i dorosłych 

z niepełnosprawnościami, osób z demencją oraz podda-

nych długotrwałemu leczeniu medycznemu, konsultacje 

i doradztwo z zakresu metody Snoezelen: wyposażania sal 

doświadczania świata, prowadzenia terapii dla osób niepeł-

nosprawnych, wiedzy nt. metody Snoezelen, projektowania 

sal doświadczania świata pod konkretne zapotrzebowanie 

i profi l placówek edukacyjnych, zdrowotnych, specjalnych.

(210) 473371 (220) 2017 06 26

(731) FUNDACJA SENSORIA, Wrocław

(540) BOHATERON WŁĄCZ HISTORIĘ

(531) 23.05.05, 02.01.01, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla ce-

lów sprzedaży detalicznej, publikacja tekstów reklamowych 

i promocyjnych związanych z edukacją historyczną, tj. mate-

riałów drukowanych, fi lmów edukacyjnych, public relations, 

41 organizacja wydarzeń dotyczących projektu, spotkania 

z powstańcami warszawskimi oraz uczestnikami projektu 

kartka dla powstańca, prowadzenie zajęć edukacyjnych 

o tematyce historycznej, organizowanie i obsługa wydarzeń 

związanych z szerzeniem wiedzy historycznej.

(210) 473372 (220) 2017 06 26

(731) CROSIT SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) magicJack

(531) 27.05.01

(510), (511) 9 aparatura i narzędzia telekomunikacyjne, złą-

cza elektryczne do aktywacji połączeń głosowych za po-

średnictwem sieci IP, konektory, złączki, złącza pośredni-

czące, wtyczki, gniazdka i styki do połączeń elektrycznych, 

światłowodowych lub kablowych, części i wyposażenie 

do tych produktów, oprogramowanie do pobrania umożli-

wiające łączność głosową przez protokół internetowy (voip), 

oprogramowanie komputerowe do użytku w urządzeniach 

operacyjnych, które umożliwiają komunikację głosową 

za pośrednictwem protokołu internetowego (voip), 38 usłu-

gi przesyłania głosu za pośrednictwem protokołu interneto-

wego (voip) służące do komunikacji, 42 projektowanie opro-

gramowania komputerowego, projektowanie i rozwijanie 

oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, tworze-

nie oprogramowania dla systemów komunikacyjnych, usługi 

doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej.

(210) 473373 (220) 2017 06 26

(731) SMITH MAŁGORZATA, Kraków

(540) TEA FROM KRAKOW SDS

(531) 07.01.03, 27.05.01

(510), (511) 30 herbaty.

(210) 473374 (220) 2017 06 26

(731) JÓZEFOWICZ MARCIN SENSE-MAKING, Warszawa

(540) MAKE SENSE NOT BEZSENSE

(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji i zarządza-

nia działalnością gospodarczą, specjalistyczne doradztwo 

w zakresie działalności gospodarczej, kreowanie wizerunku 

fi rmy, usług, towaru, usługi doradcze w zarządzaniu działal-

nością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania per-

sonalem, doradztwo dotyczące organizowania działalności 

gospodarczej, dobór personelu za pomocą metod psycho-

techniki, public relations, agencje public relations.
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(210) 473381 (220) 2017 06 26

(731) HONEST DRINKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) THE REAL TEA

(531) 05.03.13, 27.05.01

(510), (511) 32 napój bezalkoholowy.

(210) 473388 (220) 2017 06 26

(731) SAWINA JUDYTA, Jordanów

(540) PUFOLANDIA

(510), (511) 20 pufy [meble], meble, meble łączone, meble 

domowe, meble szkolne, meble skórzane, meble tapicerowa-

ne, meble zabawkowe, meble wielofunkcyjne, meble wypo-

czynkowe, meble nadmuchiwane, siedzenia [meble], tabore-

ty ruchome [meble], meble do siedzenia, meble do wnętrz, 

meble dla dzieci, meble do pokojów dziecinnych, meble i ak-

cesoria meblowe wyposażenia domu, wymienne pokrycia 

na siedzenia [dopasowane] na meble, pokrycia z materiałów 

tekstylnych [dopasowane] na meble, 28 zabawki, zabawki 

wypchane, zabawki dla dzieci, zabawki wypchane ziarenka-

mi, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, gry zabawki i akceso-

ria do zabawy.

(210) 473390 (220) 2017 06 26

(731) ROMAŃCZUK TOMASZ COURTIER NIERUCHOMOŚCI, 

Wrocław

(540) C COURTIER nieruchomości

(531) 26.04.08, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowy-

mi, administrowanie nieruchomościami, administrowa-

nie sprawami fi nansowymi dotyczącymi nieruchomości, 

agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie 

gruntu, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), agencje 

nieruchomości, agencje pobierania czynszów, agencje po-

średnictwa w handlu nieruchomościami, biura pośrednic-

twa handlu nieruchomościami, biuro wynajmu mieszkań, 

doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, 

doradztwo fi nansowe związane z inwestowaniem w nie-

ruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nierucho-

mości, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, 

doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych, doradztwo 

w zakresie nieruchomości, doradztwo związane z kredyta-

mi hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, dostar-

czanie informacji dotyczących nieruchomości, dostarcza-

nie nieruchomości na rzecz osób trzecich, dzierżawa lub 

wynajem budynków, dzierżawa i wynajem pomieszczeń 

handlowych, informacje fi nansowe i wyceny, inwestowanie 

w nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób 

trzecich, ocena i wycena nieruchomości, organizacja najmu 

nieruchomości handlowych, organizowanie fi nansowania 

zakupu nieruchomości, organizowanie najmu nierucho-

mości na wynajem, organizowanie ograniczonej własności 

nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu 

nieruchomości, organizowanie umów pożyczki pod zastaw 

nieruchomości, organizowanie wynajmu mieszkań, orga-

nizowanie wynajmu nieruchomości, oszacowania mająt-

ku nieruchomego (nieruchomości), planowanie fi nansów 

w zakresie nieruchomości, pobieranie czynszu, pobieranie 

podatków od nieruchomości komercyjnych, pomoc w za-

kresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów 

fi nansowych w nieruchomościach, pomoc w zakupie nie-

ruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie 

nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomo-

ściami, pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, 

powiernictwo nieruchomości, skomputeryzowane usługi 

informacyjne dotyczące nieruchomości, timesharing nie-

ruchomości, ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, 

ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, udzielanie in-

formacji dotyczących kredytów hipotecznych, udzielanie 

informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informa-

cji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji 

dotyczących wyceny nieruchomości, udzielanie informacji 

dotyczących zarządzania ziemią, udzielanie informacji doty-

czących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Interne-

tu, udzielanie informacji związanych z wynajmem budyn-

ków, usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu 

gruntów, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprze-

daży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości 

przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, usługi agencji 

nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usłu-

gi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą 

budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie wy-

najmu budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie 

dzierżawy ziemi, usługi agencji pośrednictwa nieruchomo-

ści mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie dzierżawy 

nieruchomości, usługi agencji w zakresie komercyjnych 

nieruchomości, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieru-

chomości za prowizję, usługi agencyjne lub pośrednictwo 

w zakresie wynajmu budynków, usługi agencyjne w zakre-

sie pożyczek hipotecznych, usługi badawcze dotyczące 

nabywania nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wy-

ceny nieruchomości, usługi doradcze dotyczące własności 

nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, 

usługi doradcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa 

ubezpieczeniowego, usługi doradcze w zakresie kredytów 

hipotecznych, usługi doradztwa i pośrednictwa związane 

z ubezpieczeniami domu, usługi doradztwa inwestycyjne-

go dotyczące nieruchomości, usługi fi nansowe w zakresie 

nieruchomości, usługi fi nansowe w zakresie zakupu nie-

ruchomości, usługi informacyjne i doradztwo dotyczące 

warunków ubezpieczeń, usługi konsultacyjne dotyczące 

nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi 

nabywania gruntu, usługi pośrednictwa ubezpieczenio-

wego, usługi pośrednictwa fi nansowego w zakresie nieru-

chomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, 

usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, usługi 

w zakresie doradztwa kredytowego, usługi w zakresie in-

westowania w nieruchomości, usługi w zakresie odnawia-

nia dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie odstąpienia 

od dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie wyceny 

nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania nierucho-

mości mieszkaniowych, usługi w zakresie zarządzania nie-



Nr  ZT31/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 69

ruchomościami, usługi wyceny nieruchomości, usługi 

wynajmu mieszkań, usługi zarządzania inwestycjami w za-

kresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem nieru-

chomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, 

usługi zarządzania nieruchomościami, wycena i zarządza-

nie nieruchomościami, wycena nieruchomości, wynajem 

budynków, wynajem domów, wynajem lokali na cele biu-

rowe, wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem nieru-

chomości, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem 

pomieszczeń biurowych, zarządzanie domami, zarządzanie 

budynkami, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, 

zarządzanie nieruchomościami.

(210) 473401 (220) 2017 06 27

(731) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Majdan

(540) LODY

(531) 08.01.18, 27.01.01, 27.05.01

(510), (511) 30 lody, sorbety, 43 usługi w zakresie działalno-

ści gastronomicznej, usługi w zakresie prowadzenia lodziar-

ni, kawiarni, kafeterii i innych zakładów gastronomicznych 

oferujących przygotowaną do konsumpcji żywność i napo-

je, przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”, usługi 

gastronomiczne, catering, usługi zaopatrzenia w żywność 

i napoje, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na za-

mówienie, także za pomocą sieci komputerowej w systemie 

on-line.

(210) 473402 (220) 2017 06 27

(731) CHROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Żary

(540) Chroma

(531) 27.05.01

(510), (511) 16 afi sze, plakaty, gazety, czasopisma [perio-

dyki], plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biu-

rowe], artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bibuły, bilety, 

bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe, broszu-

ry, bloki do pisania, akwaforty [grafi ka], akwarele, albumy, 

almanachy [roczniki], atlasy, mapy geografi czne, znaczki 

pocztowe, publikacje drukowane, czcionki drukarskie, dia-

gramy, zestawy drukarskie, zestawy przenośne [artykuły 

biurowe], publikacje drukowane, emblematy papierowe, 

etykiety nie z materiału tekstylnego, formularze [blankiety, 

druki], fotografi e [wydrukowane], fotograwiura, hektografy, 

indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka maszynowa, kalka 

płócienna, kalka techniczna, naklejki [kalkomanie], kartki 

z życzeniami, papier i karton, karty, karty do kolekcjonowa-

nia inne niż do gier, karty indeksowe [artykuły papiernicze], 

karty pocztowe, katalogi, kokardy papierowe, koperty [arty-

kuły piśmienne], koperty na butelki z kartonu lub papieru, 

książki, mapy, materiały drukowane, materiały opakowanio-

we [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, 

materiały piśmienne, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 

notatniki [notesy], notesy, numeratory, papierowe obrusy, 

obrazy, obwoluty na luźne kartki, okładki, obwoluty [arty-

kuły papiernicze], oleodruki, papier, papier w arkuszach 

[artykuły piśmienne], plany, dekoracyjny papier do pako-

wania, artykuły papiernicze do pisania, podręczniki, portre-

ty, powielacze, prospekty, przebitki [materiały piśmienne], 

przezrocza [materiały piśmienne], pudełka kartonowe lub 

papierowe, rejestry, księgi główne [książki], reprodukcje 

grafi czne, ręczniki papierowe, segregatory [artykuły biuro-

we], skoroszyty na dokumenty, szablony [artykuły piśmien-

ne], śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice ogłoszeniowe 

z kartonu lub papieru, teczki [artykuły papiernicze], sko-

roszyty, tkaniny introligatorskie, ulotki, papierowe wyroby 

artystyczne, zakładki, zawiadomienia [artykuły piśmienne], 

zeszyty, wizytówki, banery wystawowe z papieru, banery 

wystawowe wykonane z kartonu, wzory tapet ściennych, 

pieczątki biurowe, pióra i długopisy, druki, papier samoko-

piujący, papier drukarski, 35 dystrybucja materiałów rekla-

mowych, fotokopiowanie, gazety, prenumerata gazet [dla 

osób trzecich], powielanie dokumentów, reklama, reklamy 

drukowane, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie urzą-

dzeń i wyposażenia biurowego, komputerowe zarządzanie 

plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych bazy da-

nych, obróbka tekstów, reklama online za pośrednictwem 

sieci komputerowej, wkładanie materiałów drukowanych 

do kopert, usługi sprzedaży hurtowej w związku z druka-

mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, dys-

trybucja drukowanych materiałów promocyjnych za po-

średnictwem poczty, dystrybucja i rozpowszechnianie 

materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów 

drukowanych, próbek], promowanie sprzedaży towarów 

i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów 

drukowanych i konkursy promocyjne, usługi sprzedaży 

hurtowej w związku z jednorazowymi wyrobami papiero-

wymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazo-

wymi wyrobami papierowymi, 40 apreturowanie papieru, 

drukowanie, druk sitowy, druk wywabowy, druk typogra-

fi czny, drukowanie litografi czne, drukowanie znaczków, 

drukowanie fotografi czne, drukowanie zdjęć, drukowanie 

fotograwiury, drukowanie szablonów, drukowanie wzo-

rów, drukowanie portretów, drukowanie cyfrowe, druko-

wanie wklęsłe, drukowanie książek, drukowanie off setowe, 

drukowanie reklam, drukowanie 3D, usługi drukowania, 

usługi druku off setowego, usługi składania druku, usługi 

wykańczania druków, wytrawianie fotografi czne druków, 

wynajem drukarek 3D, drukowanie na wełnie, drukowanie 

wzorów na dywanach, drukowanie obrazów na przedmio-

tach, drukowanie, wywoływanie zdjęć i fi lmów, drukowanie 

dokumentów z nośników cyfrowych, drukowanie fotogra-

fi i z nośników cyfrowych, drukowanie wzorów dla osób 

trzecich, drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów 

i zdjęć, usługi cyfrowego drukowania książek i innych do-

kumentów na zamówienie, drukowanie, na zamówienie, 

nazw fi rm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach 

promocyjnych i reklamowych, introligatorstwo, obróbka 

i przetwarzanie papieru, usługi w zakresie drukowania ma-

teriałów papierniczych, laminowanie, grawerowanie, usługi 

druku na tkaninach, usługi wykańczania druków [cięcie].
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(210) 473404 (220) 2017 06 27

(731) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Majdan

(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ LODY Zapraszamy 

na lody, Zbigniew Grycan

(531) 08.01.18, 26.11.02, 29.01.14, 27.05.01

(510), (511) 30 lody, sorbety, 43 usługi w zakresie działalno-

ści gastronomicznej, usługi w zakresie prowadzenia lodziar-

ni, kawiarni, kafeterii i innych zakładów gastronomicznych 

oferujących przygotowaną do konsumpcji żywność i napo-

je, przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”, usługi 

gastronomiczne, catering, usługi zaopatrzenia w żywność 

i napoje, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na za-

mówienie, także za pomocą sieci komputerowej w systemie 

on-line.

(210) 473406 (220) 2017 06 27

(731) AERECO WENTYLACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA

(540) LEG

(510), (511) 11 systemy wentylacji, instalacje do fi ltracji po-

wietrza i klimatyzacji, wyciągi powietrza, regulatory wydatku 

powietrza, nawiewniki, kratki wywiewne, kratki wyciągowe, 

elementy systemów wentylacyjnych, aparatura do wenty-

lacji, wentylatory, klimatyzatory, urządzenia klimatyzacyjne, 

urządzenia elektryczne do ogrzewania, grzejniki, instalacje, 

urządzenia lub aparatury oczyszczające powietrze.

(210) 473410 (220) 2017 06 27

(731) FUNDACJA INSTYTUT WOLNOŚCI, Warszawa

(540) iw Instytut Wolności

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.22

(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii pu-

blicznej, badania rynku.

(210) 473412 (220) 2017 06 27

(731) DAROWSKI TOMASZ JULIUSZ, Warszawa

(540) MPACK

(531) 27.05.01, 29.01.06

(510), (511) 16 papier, tektura, karton i wyroby z tych ma-

teriałów, nieujęte w innych klasach, folie polietylenowe 

do zawijania lub pakowania, folie z tworzyw sztucznych 

do zawijania lub pakowania, materiały i artykuły do zawijania 

i pakowania w części lub w całości z papieru, kartonu, tek-

tury lub tworzywa sztucznego, materiały z tworzyw sztucz-

nych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), opakowania 

i materiały opakowaniowe wykonane z tworzyw sztucznych 

do wyrobów chemii gospodarczej, opakowania i materiały 

opakowaniowe wykonane z tworzyw sztucznych do wy-

robów farmaceutycznych, opakowania i materiały opako-

waniowe wykonane z tworzyw sztucznych do wyrobów 

kosmetycznych, opakowania i materiały opakowaniowe wy-

konane z tworzyw sztucznych do wyrobów spożywczych, 

opakowania wykonane z polietylenu, papier laminowany, 

karton lub tektura do pakowania, dystrybucji, opakowa-

nia i przechowywania, pojemniki do pakowania i materiały 

do pakowania wykonane z papieru lub wykonane z papie-

ru powlekanego tworzywem sztucznym, torby, worki i wo-

reczki, tace, butelki i folie do pakowania i przechowywania, 

20 pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub trans-

portu, nakrętki niemetalowe, pojemniki opakowaniowe wy-

konane głównie z tworzyw sztucznych, tubki do wyciskania 

z tworzyw sztucznych, puste, tuby polietylenowe, zamknię-

cia do pojemników niemetalowe, 39 pakowanie artykułów 

na zamówienie i według specyfi kacji osób trzecich, pako-

wanie wyrobów chemii gospodarczej, pakowanie wyrobów 

farmaceutycznych, pakowanie wyrobów kosmetycznych, 

pakowanie żywności, usługi doradcze w zakresie pakowania 

towarów, usługi w zakresie pakowania i opakowań, 42 do-

radztwo w zakresie projektowania opakowań, usługi w za-

kresie projektowanie opakowań i materiałów do pakowania, 

usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego.

(210) 473416 (220) 2017 06 27

(731) LIVRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) LIVRO

(531) 20.07.01, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 3 kosmetyki, 9 gry komputerowe, aparaty fo-

tografi czne, celowniki aparatów fotografi cznych, statywy 

do aparatów fotografi cznych, urządzenia do suszenia od-

bitek fotografi cznych, futerały na przyrządy i aparaturę fo-

tografi czną, kuwety fotografi czne, urządzenia do wybłysz-

czania odbitek fotografi cznych, urządzenia do odtwarzania 

dźwięku, urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku, progra-

my komputerowe, programy komputerowe systemu opera-

cyjnego, nagrania dźwiękowe, 16 artykuły biurowe, czasopi-

sma, dzienniki, książki, odbitki fotografi czne, 35 usługi handlu 

detalicznego i/lub hurtowego dla osób trzecich w zakresie 

gier, zabawek, usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego 
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dla osób trzecich w zakresie artykułów papierniczych, ga-

zet, książek, prasy, materiałów piśmiennych, usługi handlu 

detalicznego i/lub hurtowego dla osób trzecich w zakresie 

akcesoriów i sprzętu komputerowego, komputerów, arty-

kułów fotografi cznych, aparatów telewizyjnych, płyt CD, 

kaset magnetofonowych, kaset video i DVD, programów, 

telefonów komórkowych bez abonamentu w systemie Pre-

Paid, odbiorników audio i video, odbiorników radiowych, 

urządzeń nadawczych, telefonów przenośnych, aparatów 

telegrafi cznych, wyrobów optycznych, sprzętu fotografi cz-

nego i precyzyjnego, aparatów telefonicznych, przewodów 

telefonicznych, słuchawek telefonicznych, usługi handlu 

detalicznego i/lub hurtowego dla osób trzecich w zakresie 

cukru, czekolady, herbaty, wyrobów cukierniczych, kawy, ka-

kao, przypraw, żywności, napojów, wyrobów piekarniczych, 

usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego dla osób trze-

cich w zakresie napojów bezalkoholowych, usługi handlu 

detalicznego i/lub hurtowego dla osób trzecich w zakresie 

napojów alkoholowych, usługi handlu detalicznego i/lub 

hurtowego dla osób trzecich w zakresie wyrobów tytonio-

wych, usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego dla osób 

trzecich w zakresie perfum, kosmetyków, usługi handlu deta-

licznego i/lub hurtowego dla osób trzecich w zakresie mebli, 

reklama, reklama za pośrednictwem Internetu, usługi aukcji 

internetowych, usługi reklamowe, promocja sprzedaży dla 

osób trzecich za pośrednictwem Internetu, usługi pośred-

nictwa pracy za pośrednictwem Internetu, komputerowe 

zarządzanie plikami za pośrednictwem Internetu, usługi wy-

szukiwania informacji za pośrednictwem Internetu, badania 

rynku za pośrednictwem Internetu, zarządzanie zbiorami 

informatycznymi za pośrednictwem Internetu, sprzedaż in-

ternetowa gier, zabawek, artykułów papierniczych, gazet, 

książek, prasy, materiałów piśmiennych, akcesoriów i sprzętu 

komputerowego, komputerów, artykułów fotografi cznych, 

aparatów telewizyjnych, płyt CD, kaset magnetofonowych, 

kaset video i DVD, programów, telefonów komórkowych 

bez abonamentu w systemie Pre-Paid, odbiorników audio 

i video, odbiorników radiowych, urządzeń nadawczych, te-

lefonów przenośnych, aparatów telegrafi cznych, wyrobów 

optycznych, sprzętu fotografi cznego i precyzyjnego, apara-

tów telefonicznych, przewodów telefonicznych, słuchawek 

telefonicznych, cukru, czekolady, herbaty, wyrobów cukierni-

czych, kawy, kakao, przypraw, żywności, napojów, wyrobów 

piekarniczych, napojów bezalkoholowych, napojów alkoho-

lowych, wyrobów tytoniowych, perfum, kosmetyków, mebli, 

38 usługi ogłoszeń elektronicznych poprzez łącza telekomu-

nikacyjne, przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy 

komputera, połączenia telefoniczne, łączność telefoniczna, 

usługi telefoniczne, informacja w zakresie telekomunikacji, 

wypożyczanie modemów, telefonów, telekopiarek, urządze-

nia do przekazywania informacji, wypożyczanie urządzeń 

telekomunikacyjnych, usługi dotyczące elektronicznego ko-

munikowania się, łączność poprzez terminale komputerowe, 

usługi połączeń i tras połączeń dla telekomunikacji, obsługa 

kont pocztowych, usługi przesyłania danych za pośrednic-

twem Internetu, połączenia z Internetem za pośrednictwem 

telekomunikacji, usługi telekonferencji za pośrednictwem 

Internetu, rozpowszechnianie programów radiowych i te-

lewizyjnych za pośrednictwem Internetu, dzierżawa łączy 

internetowych, usługi dostępu do Internetu, usługi przesy-

łania informacji tekstowej, obrazowej i głosowej poprzez 

łącza telekomunikacyjne i internetowe, połączenie ze świa-

tową siecią komputerową poprzez łącza telekomunikacyjne, 

łączność poprzez sieć światłowodów, usługi zapewniania 

przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, 

odpłatne udostępnianie czasu dostępu do komputerowych 

baz danych, odpłatne udostępnianie czasu dostępu kom-

puterów w celu przetwarzania danych, usługi konsultacyjne 

w zakresie zapewniania korzystania i dostępu z/do usług 

dotyczących komunikowania się i informacji on-line, elektro-

niczne przesyłanie programów komputerowych za pośred-

nictwem Internetu, usługi portalu internetowego obejmują-

ce takie usługi telekomunikacyjne świadczone przez portal 

internetowy, jak: przesyłanie za pośrednictwem Internetu 

informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakre-

su wiadomości bieżących, rozrywki i sportu, usługi poczty 

elektronicznej, obsługa internetowych forów dyskusyjnych, 

usługi dostępu do Internetu, umożliwianie dostępu do pro-

gramów komputerowych za pośrednictwem globalnej sieci 

komputerowej, 40 wywoływanie fi lmów fotografi cznych, 

wykonywanie odbitek fotografi cznych, kopiowanie zdjęć, 

41 prowadzenie centrum kultury, prowadzenie centrum spo-

tkań kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych, edukacja, 

wypożyczanie kaset video i płyt DVD, użytkowanie sal kino-

wych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury, sprzedaż 

dla osób trzecich biletów na koncerty i imprezy okoliczno-

ściowe, 42 prowadzenie witryn internetowych, uaktualnianie 

oprogramowania komputerowego, udostępnianie oprogra-

mowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania 

komputerów, aktualizacja oprogramowania komputerów, 

opracowanie oprogramowania komputerów, programowa-

nie komputerów, projektowanie oprogramowania kompute-

ra, wypożyczanie oprogramowania informatycznego, usłu-

gi badawcze i wdrożeniowe w dziedzinie Internetu i usług 

multimedialnych, usługi projektowania stron internetowych 

i portali internetowych, usługi konsultacyjne oraz usługi w za-

kresie rozwijania projektowania techniki internetowej, sprzę-

tu komputerowego i oprogramowania komputerowego, 

administrowanie stronami internetowymi i portalami inter-

netowymi, aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem 

Internetu, usługi instalacji programów komputerowych, 

usługi kawiarni internetowych (wynajem komputerów), 

hosting stron internetowych, udostępnianie programów 

komputerowych za pośrednictwem Internetu, usługi udo-

stępniania komputerów w celu komunikowania się, zapew-

niania korzystania i dostępu do komunikowania się i/lub 

informacji typu on-line, prowadzenie witryn internetowych, 

uaktualnianie oprogramowania komputerowego, usługi 

konsultacyjne związane z komputerami, oprogramowaniem 

komputerowym i globalnymi sieciami komputerowymi, pro-

jektowanie systemów komputerowych, projektowanie stron 

internetowych, projektowanie oprogramowania komputero-

wego, 45 usługi obrotu prawami do domen internetowych, 

rejestrowanie na rzecz osób trzecich domen internetowych, 

dzierżawa i sprzedaż praw do domen internetowych.

(210) 473425 (220) 2017 06 27

(731) OLESIAK DAWID, Zawada

(540) Thermal-Tech Sp.z o.o. IZOLACJE DLA PRZEMYSŁU 

I BUDOWNICTWA

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 17 izolacje akustyczne, izolacje akustyczne bu-

dynków, izolacje z funkcją uszczelniania do ochrony przed ha-

łasem, izolacje piankowe do użytku w budownictwie, izolacje 

do budynków z włókna szklanego, izolacje z funkcją uszczel-

niania do ochrony przed ciepłem, izolacje z materiału synte-

tycznego do ochrony termicznej rur, izolacja do rur, izolacja 

do kabli, izolacja do klimatyzatorów, izolacja do przewodów 
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elektrycznych, płytki akustyczne do izolacji, pianka do izo-

lacji cieplnej, panele do izolacji akustycznej, włókno szklane 

do izolacji, elastyczna elastomerowa izolacja termiczna, pod-

łoża do izolacji elektrycznej, izolacja do celów budowlanych, 

izolacja gumowa amortyzująca wstrząsy, materiały izolacyjne 

do izolacji świetlnej, materiały izolacyjne do izolacji dźwięko-

wej, wełna poliestrowa do izolacji akustycznej, guma do izo-

lacji dźwiękowej, wełna poliestrowa do izolacji termicznej, 

izolacja w postaci pokryć podłogowych, produkty gumowe 

do izolacji elektrycznej, materiały izolacyjne do izolacji prze-

ciwtermicznej, izolacja do podziemnych rur i zbiorników, 

tkaniny z włókien nieorganicznych do izolacji, półprzezroczy-

ste materiały elastyczne do izolacji okien, taśmy przylepne 

do celów izolacji elektrycznej, taśmy do izolacji elektrycznej 

z włókna szklanego, materiały do izolacji termicznej z two-

rzyw sztucznych, folia poliuretanowa do użytku jako izolacja 

budowlana, izolacja z materiału syntetycznego do ochrony 

termicznej złączy, tkaniny z włókien nieorganicznych do użyt-

ku jako izolacja, arkusze z pianki poliuretanowej do użytku jako 

izolacja budowlana, pokrycia z tworzyw sztucznych używane 

w przemyśle budowlanym jako izolacja paroszczelna, tkaniny 

wykonane z mieszanych włókien syntetycznych i naturalnych 

do wykorzystania jako izolacja, 37 konserwacja instalacji prze-

mysłowych, montaż instalacji przemysłowych, izolacja rur, 

usługi izolacyjne, izolacja termiczna okien, izolacja termiczna 

budynków, instalacja materiałów izolacyjnych, montaż izolacji 

do budynków, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, 

sufi tów i dachów, instalacja materiałów izolacyjnych w budyn-

kach, na dachach i w konstrukcjach.

(210) 473428 (220) 2017 06 27

(731) IGRZYSKA ROCKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Bytom

(540) ROCKOWE Kobiety

(531) 24.17.15, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 41 imprezy kulturalne, zapewnianie imprez re-

kreacyjnych, organizacja imprez rozrywkowych, prowadze-

nie imprez rozrywkowych, publikacja kalendarzy imprez, 

planowanie specjalnych imprez.

(210) 473434 (220) 2017 06 28

(731) OLSZEWSKI DARIUSZ VEGEKOSZYK.PL, Kielce

(540) Vegekoszyk.pl

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego 

w zakresie ż ywnoś ci, suplementów diety, kosmetyków, che-

mii gospodarczej i produktów dla zwierząt domowych.

(210) 473436 (220) 2017 06 28

(731) DARŁÓWKO DEVELOPMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Darłowo

(540) LIDO BEACH CAFÉ FOOD WINE LIFE

(531) 27.05.01

(510), (511) 43 usługi restauracyjne, bary, koktajlbary, ofero-

wanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi 

kawiarni, tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 473439 (220) 2017 06 28

(731) GÓRNY ANDRZEJ, Mierzyn

(540) Beverly Hills AKADEMIA URODY

(531) 02.03.01, 27.05.01

(510), (511) 44 fryzjerstwo.

(210) 473442 (220) 2017 06 28

(731) OSUCH JAKUB, SZUCHNIK MICHAŁ PIZZA FRITTA 

SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa

(540) PREGO MANGIARE Pizza Fritta

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, kawiarnie, wypożycza-

nie konstrukcji przenośnych (food truck), obsługa gastrono-

miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 

restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, wy-

pożyczanie namiotów.

(210) 473445 (220) 2017 06 28

(731) CALLEJA SERGIO, Warszawa

(540) Bubble up



Nr  ZT31/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 73

(531) 01.15.21, 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, esencje do sporządzania 

napojów.

(210) 473478 (220) 2017 06 28

(731) ITM ENTREPRISES Société Par Actions Simplifi ée, 

Paryż, FR

(540) La Fiesta Loca

(531) 02.03.08, 27.05.01

(510), (511) 33 wina.

(210) 473501 (220) 2017 06 29

(731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Green Control

(510), (511) 9 przetwarzania danych, zamki elektroniczne 

obsługiwane kartą, terminale do elektronicznego prze-

twarzania, płatności kartami kredytowymi, oprogramowa-

nie umożliwiające bezpieczne przeprowadzanie transakcji 

kartami kredytowymi, systemy identyfi kacji biometrycznej, 

kodowane karty identyfi kacyjne, urządzenia do identyfi -

kacji biometrycznej, kodowane karty lojalnościowe, karty 

wielofunkcyjne dla usług fi nansowych, karty kodowane 

stosowane do elektronicznego transferu transakcji fi nan-

sowych, karty zawierające elektronicznie zarejestrowane 

dane, utrwalone na nośnikach informacje i dane, nośniki 

do danych, adaptery, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alar-

my bezpieczeństwa, aparatura do odczytywania kart, apa-

ratura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, apara-

tura i urządzenia do regulowania elektryczności, aparatura 

i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, 

aparatura kontrolna do zarządzania siecią, aplikacje do po-

brania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje 

do pobrania na smartfony, aplikacje komputerowe do ste-

rowania pojazdami, aplikacje komputerowe do sterowania 

automatycznym kierowaniem pojazdami, aplikacje kom-

puterowe do pobrania, aplikacje mobilne do pobrania 

do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia 

na sobie, baterie elektryczne do pojazdów, baterie litowe, 

bezpieczniki elektryczne, biochipy, czujniki, czujniki i de-

tektory, czytniki kart, dane zapisane elektronicznie, elektro-

niczne bazy danych, elektroniczne regulatory, elektronicz-

ne systemy nawigacyjne, elektryczne regulatory ładowania, 

elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne wyłączniki 

automatyczne, oprogramowanie do zarządzania siecią, 

oprogramowanie do zarządzania fi nansami, oprogramo-

wanie do zarządzania przedsiębiorstwem, urządzenia 

komputerowe do zdalnego odczytu mierników, urządze-

nia komputerowe do magazynowania danych, urządze-

nia komunikacyjne dla pojazdów, urządzenia pomiarowe 

elektryczne, urządzenia zdalnego sterowania, urządzenie 

nadawczo-odbiorcze, 12 autobusy, autobusy z napędem 

elektrycznym, części konstrukcyjne do autobusów, au-

tobusy i części konstrukcyjne do nich, części i akcesoria 

do pojazdów, pojazdy napędzane elektrycznie, napędy 

elektryczne do pojazdów lądowych, pojazdy lądowe z na-

pędem elektrycznym, silniki napędowe do pojazdów lądo-

wych, mechanizmy napędowe, w tym silniki do pojazdów 

lądowych, silniki do pojazdów lądowych, alarmowe syste-

my bezpieczeństwa do pojazdów, alarmy bezpieczeństwa 

do pojazdów, alarmy do pojazdów, amortyzatory [części 

pojazdów], autokary, drony, drzwi do pojazdów, elektryczne 

napędy do pojazdów, elektryczne mechanizmy napędowe 

do pojazdów lądowych, hamulce do pojazdów, hamulce 

do pojazdów lądowych, mechanizmy napędów silniko-

wych elektrycznych do pojazdów lądowych, mechanizmy 

napędowe [części pojazdów lądowych], mikrobusy, opony 

do autobusów, pojazdy do podróżowania drogą lądową, 

pojazdy do poruszania się po lądzie, pojazdy drogowe 

[do transportu], pojazdy kierowane automatycznie, silniki 

do samochodów, tramwaje, tramwaje [pojazdy], trolejbusy, 

trolejbusy elektryczne, zestawy hamulcowe do pojazdów, 

39 transport, śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów 

lub ładunków przy użyciu komputera lub systemów glo-

balnego pozycjonowania [informacja o transporcie], usłu-

gi lokalizacji pojazdów, obsługa ładunków, organizowanie 

transportu towarów, śledzenie i namierzanie wysyłek [infor-

macja o transporcie], transport drogowy ładunków, trans-

port towarów w warunkach chłodniczych, udzielanie infor-

macji dotyczących transportu i podróży za pośrednictwem 

mobilnych urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, 

usługi śledzenia i lokalizowania listów i paczek, chroniony 

transport przedmiotów wartościowych, doradztwo w za-

kresie planowania trasy podróży, dostarczanie ładunków 

drogą powietrzną, dostarczanie ładunków drogą lądową, 

dostarczanie paczek, 42 chmura obliczeniowa, udostęp-

nianie wirtualnych środowisk komputerowych poprzez 

chmury obliczeniowe, doradztwo w zakresie sieci i apli-

kacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, progra-

mowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania 

dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze 

obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie oprogra-

mowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytko-

wania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, 

programowanie oprogramowania operacyjnego do uzy-

skiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania 

w chmurze obliczeniowej, usługi w zakresie technologii 

informacyjnych, integracja oprogramowania komputero-

wego, ulepszanie oprogramowania komputerowego, pi-

sanie oprogramowania komputerowego, tworzenie stron 

elektronicznych, przechowywanie danych elektronicznych, 

badania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, usługi 

przechowywania elektronicznego w zakresie archiwiza-

cji danych elektronicznych, umożliwianie tymczasowe-

go użytkowania oprogramowania operacyjnego online 

nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania 

sieci do przetwarzania w chmurze, projektowanie i opraco-

wywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania 

dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze 

obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania operacyj-

nego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do prze-

twarzania w chmurze obliczeniowej, 45 pomoc w loka-

lizowaniu zaginionych zwierząt domowych, informacje 

dotyczące lokalizacji zaginionych osób, usługi lokalizowa-

nia skradzionych pojazdów, śledzenie skradzionych przed-

miotów, usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa, 

usługi ochrony zwierząt, usługi odzyskiwania skradzionych 

pojazdów, usługi odnajdywania zaginionych psów, znako-
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wanie identyfi kacyjne psów w celach bezpieczeństwa, mo-

nitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, 

monitoring systemów bezpieczeństwa, ochrona obiektów 

i sprzętu, usługi elektronicznego monitorowania w celach 

bezpieczeństwa, poszukiwanie osób zaginionych.

(210) 473502 (220) 2017 06 29

(731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) TV Green

(510), (511) 35 usługi marketingowe, usługi reklamowe, re-

klamy telewizyjne, reklama za pośrednictwem sieci kompu-

terowe, dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie 

ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie 

sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza 

granice jak i w kraju], zawieranie umów w zakresie reklamy 

i promocji na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży, mar-

keting dotyczący promocji, promocyjne usługi handlowe, 

dystrybucja materiałów promocyjnych, usługi w zakresie 

promocji, usługi reklamowe i promocyjne, promocja sprze-

daży dla osób trzecich, doradztwo dotyczące reklamy, do-

radztwo w zakresie promocji sprzedaży, wsparcie w dzie-

dzinie promocji biznesu, usługi reklamowe, marketingowe 

i promocyjne, przygotowywanie reklam, rozpowszechnia-

nie materiałów reklamowych i promocyjnych, organizowa-

nie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, konsultacje 

w zakresie promocji działalności gospodarczej, organizo-

wanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyj-

nych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 

marketingu i promocji, doradztwo reklamowe i marketin-

gowe, rozpowszechnianie reklam, dostarczanie informacji 

marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 

dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie in-

formacji handlowych, udzielanie porad w zakresie metod 

i technik sprzedaży, wsparcie w dziedzinie zarządzania dzia-

łalnościami gospodarczymi, usługi w zakresie planowania 

i ustalania strategii działalności gospodarczej, doradztwo 

w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, re-

klama zewnętrzna, doradztwo w zakresie public relations, 

doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 

relations, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami han-

dlowymi w zakresie public relations, usługi agencji ekspor-

towych, reklamy online, reklama i usługi reklamowe, pro-

dukcja reklam telewizyjnych, 38 przekazywanie informacji 

i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, prze-

syłanie informacji drogą online, usługi telekomunikacyjne, 

bezprzewodowy transfer danych przez Internet, cyfrowa 

transmisja danych za pośrednictwem Internetu, doradztwo 

w zakresie usług telekomunikacyjnych, elektroniczna trans-

misja danych, elektroniczna transmisja wiadomości, danych 

i dokumentów, emisja telewizyjna, transmisja danych przez 

Internet, transmisja informacji do celów biznesowych, 

transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci 

telekomunikacyjnych, usługi w zakresie transmisji telewizyj-

nych i radiowych, telewizja kablowa nadająca informacje, 

transmisja danych drogą kablową, automatyczny transfer 

danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyj-

nych, bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obra-

zów, bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów 

telewizyjnych, bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie 

danych, emisja abonowanych programów telewizyjnych, 

przekazywanie informacji drogą telewizyjną, nadawanie 

programów w telewizji, nadawanie informacji za pośred-

nictwem telewizji, satelitarna transmisja danych za pośred-

nictwem globalnej sieci komputerowej on-line, transmisja 

danych, transmisja danych za pomocą środków elektro-

nicznych, transmisje na żywo dostępne przez strony głów-

ne w Internecie [kamery internetowe], udzielanie dostępu 

do telewizji internetowej, udzielanie informacji dotyczą-

cych telekomunikacji.

(210) 473505 (220) 2017 06 29

(731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Green Day

(510), (511) 35 dystrybucja materiałów promocyjnych, 

mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłasz-

cza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej 

[zarówno poza granice jak i w kraju], zawieranie umów 

w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, pro-

mocja sprzedaży, marketing dotyczący promocji, promo-

cyjne usługi handlowe, dystrybucja ulotek promocyjnych, 

dystrybucja materiałów promocyjnych, opracowywanie 

kampanii promocyjnych, usługi w zakresie promocji, usłu-

gi reklamowe i promocyjne, promocja sprzedaży dla osób 

trzecich, usługi w zakresie promocji eksportu, doradztwo 

w zakresie promocji sprzedaży, wsparcie w dziedzinie pro-

mocji biznesu, usługi reklamowe, marketingowe i promo-

cyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i pro-

mocyjnych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń 

promocyjnych, konsultacje w zakresie promocji działalno-

ści gospodarczej, organizowanie wystaw i targów w celach 

biznesowych i promocyjnych, doradztwo, konsultacje i po-

moc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo 

reklamowe i marketingowe, dostarczanie informacji marke-

tingowych za pośrednictwem stron internetowych, dostar-

czanie informacji marketingowych, dostarczanie informa-

cji handlowych, konsultacje w zakresie technik sprzedaży 

i programów sprzedaży, udzielanie porad w zakresie metod 

i technik sprzedaży, wsparcie w dziedzinie zarządzania dzia-

łalnościami gospodarczymi, usługi w zakresie planowania 

i ustalania strategii działalności gospodarczej, doradztwo 

w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami 

usługi public relations, doradztwo w zakresie public rela-

tions, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 

public relations, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwa-

mi handlowymi w zakresie public relations, usługi agencji 

eksportowych, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie 

agencji importowo-eksportowych, 41 organizowanie i pro-

wadzenie konferencji, wykłady na temat umiejętności mar-

ketingowych, organizowanie szkoleń biznesowych, szkole-

nia w dziedzinie biznesu, organizowanie zjazdów w celach 

biznesowych, usługi doradcze i informacyjne związane 

z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 

konferencji, kongresy (organizowanie i prowadzenie -), kon-

kursy (organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], organiza-

cja konferencji edukacyjnych, organizacja wystaw do celów 

kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie corocznych 

konferencji związanych z logistyką, organizowanie dorocz-

nych konferencji dotyczących telekomunikacji, organizo-

wanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie 

konferencji na temat biznesu i handlu, organizowanie i pro-

wadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie konfe-

rencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów 

i sympozjów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 

organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, or-

ganizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie 

konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie kon-

ferencji, organizowanie konferencji związanych z reklamą, 

organizowanie konferencji związanych z handlem, organi-

zowanie konferencji związanych z biznesem, organizowa-

nie konferencji dotyczących handlu, wystawy sztuki, usługi 
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związane z wystawami sztuki, usługi w zakresie konferencji, 

usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa-

niem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, usługi 

doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 

organizowaniem i prowadzeniem kongresów, przygotowy-

wanie seminariów dotyczących handlu, przygotowywanie, 

organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywa-

nie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygoto-

wywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, orga-

nizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie 

seminariów dotyczących biznesu.

(210) 473511 (220) 2017 06 29

(731) WOJCIECH MARCIN ZBIGNIEW, Rybnik

(540) Kabaret 44-200

(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, występy kabaretowe, 

usługi artystów teatralnych, publikowanie tekstów innych 

niż teksty reklamowe, produkcja programów radiowych 

i telewizyjnych, produkcja przedstawień teatralnych, realiza-

cja spektakli, telewizyjne programy rozrywkowe, informacja 

o imprezach rozrywkowych, wystawianie spektakli, usługi 

świadczone przez studia nagrań, produkcja fi lmów na ta-

śmach wideo, organizowanie spektakli impresariat w działal-

ności artystycznej, pisanie scenariuszy, usługi w zakresie two-

rzenia kompozycji muzycznych, pisanie tekstów innych niż 

reklamowe, organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi 

artystów kabaretowych.

(210) 473512 (220) 2017 06 29

(731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Green ID

(510), (511) 9 karty magnetyczne do  identyfi kacji osób, 

identyfi kacyjne karty elektroniczne [dowody osobiste], karty 

magnetyczne do identyfi kacji osób, hologramy, chipy [ukła-

dy scalone], czytniki [sprzęt przetwarzania danych], zamki 

elektroniczne obsługiwane kartą, terminale do elektronicz-

nego przetwarzania, płatności kartami kredytowymi, opro-

gramowanie umożliwiające bezpieczne przeprowadzanie 

transakcji kartami kredytowymi, urządzenia do weryfi kacji 

danych na magnetycznie kodowanych kartach, oprogramo-

wanie do operacyjnego zarządzania przenośnymi kartami 

magnetycznymi i elektronicznymi, systemy identyfi kacji bio-

metrycznej, kodowane karty identyfi kacyjne, identyfi kacyjne 

karty magnetyczne, urządzenia do identyfi kacji biometrycz-

nej, karty magnetyczne kodowane, kodowane karty lojalno-

ściowe, karty wielofunkcyjne dla usług fi nansowych, karty 

kodowane stosowane do elektronicznego transferu transak-

cji fi nansowych, dane zapisane magnetycznie, karty zawie-

rające elektronicznie zarejestrowane dane, utrwalone na no-

śnikach informacje i dane, nośniki do danych, elektroniczne 

i magnetyczne karty identyfi kacyjne do użytku w związku 

z płatnością za usługi, elektroniczne bazy danych, oprogra-

mowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 35 kompute-

rowe bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, usługi 

w zakresie programów lojalnościowych, doradztwo, konsul-

tacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, do-

radztwo reklamowe i marketingowe, dostarczanie informacji 

marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 

gromadzenie informacji dla fi rm, zarządzanie sprzedażą 

i bazą klientów, zarządzanie programami lojalności klientów 

i programami motywacyjnymi, administrowanie sprzeda-

żą, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów 

sprzedaży, zarządzanie personelem zajmującym się sprzeda-

żą, udzielanie porad w zakresie metod i technik sprzedaży, 

obsługa programów lojalnościowych, doradztwo organiza-

cyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, 

dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, 

reklamy online.

(210) 473513 (220) 2017 06 29

(731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Green Pay

(510), (511) 9 hologramy, chipy [układy scalone], czytniki 

[sprzęt przetwarzania danych], zamki elektroniczne obsłu-

giwane kartą, terminale do elektronicznego przetwarzania, 

płatności kartami kredytowymi, oprogramowanie umoż-

liwiające bezpieczne przeprowadzanie transakcji kartami 

kredytowymi, urządzenia do weryfi kacji danych na magne-

tycznie kodowanych kartach, oprogramowanie do opera-

cyjnego zarządzania przenośnymi kartami magnetycznymi 

i elektronicznymi, systemy identyfi kacji biometrycznej, iden-

tyfi kacyjne karty magnetyczne, identyfi kacyjne karty ma-

gnetyczne, urządzenia do identyfi kacji biometrycznej, karty 

magnetyczne kodowane, terminale telefoniczne, terminale 

POS, elektroniczne terminale płatnicze, terminale elektro-

nicznych płatności, aplikacje do pobrania na smartfony, apli-

kacje do przepływu pracy, czytniki kart kredytowych, dru-

kowane karty do bankomatu [magnetyczne], elektroniczne 

i magnetyczne karty identyfi kacyjne do użytku w związku 

z płatnością za usługi, elektroniczne karty-klucze, kodowane 

karty członkowskie, kodowane karty-klucze, oprogramo-

wanie do operacyjnego zarządzania przenośnymi kartami 

magnetycznymi i elektronicznymi, oprogramowanie do po-

brania do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie 

do technologii biznesowych, oprogramowanie do zarządza-

nia fi nansami, oprogramowanie komputerowe do wykorzy-

stania w systemach wspomagających podejmowanie decy-

zji medycznych, oprogramowanie komputerowe stosowane 

do zdalnego monitorowania liczników, oprogramowanie 

komputerowe do komunikacji, umożliwiające klientom do-

stęp do informacji na temat rachunków bankowych i prze-

prowadzanie operacji bankowych, oprogramowanie użytko-

we do usług przetwarzania w chmurze, 36 usługi związane 

z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, usługi związane 

z kartami gotówkowymi, usługi ubezpieczeniowe związane 

z kartami kredytowymi, usługi fi nansowe związane z kartami 

kredytowymi, usługi w zakresie zarządzania kartami kredy-

towymi, usługi fi nansowe związane z kartami bankowymi, 

usługi w zakresie wypłaty gotówki [uruchamiane kartą], usłu-

gi fi nansowe w zakresie zarządzania kartami kredytowymi, 

usługi związane z kartami kredytowymi i gotówkowymi, usłu-

gi związane z przetwarzaniem transakcji kartami kredytowy-

mi, przetwarzanie transakcji kartą debetową na rzecz osób 

trzecich, przetwarzanie transakcji kartą kredytową na rzecz 

osób trzecich, przetwarzanie transakcji kartą obciążeniową 

na rzecz osób trzecich, przeprowadzanie bezgotówkowych 

transakcji płatniczych, usługi fi nansowe, transakcje fi nanso-

we, doradztwo w sprawach fi nansowych, analizy fi nansowe, 

informacje fi nansowe, inwestycje kapitałowe.

(210) 473515 (220) 2017 06 29

(731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Green Med

(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogra-

mowanie komputerowe związane z dziedziną medyczną, 

oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, czytniki kart elek-

tronicznych, dalmierze [odległościomierze], oprogramo-
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wanie do systemów nawigacyjnych GPS, elektryczne urzą-

dzenia do lokalizacji obiektów, oprogramowanie użytkowe 

do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie kom-

puterowe do wykorzystania w systemach wspomagających 

podejmowanie decyzji medycznych, mobilne aplikacje, apli-

kacje do pobrania na smartfony, urządzenia diagnostyczne 

nie do celów medycznych, serwery w chmurze, oprogra-

mowanie do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie 

do pobrania do przetwarzania w chmurze, dane zapisane 

elektronicznie, dokumentacja komputerowa w formie elek-

tronicznej, elektroniczne bazy danych, komputerowe bazy 

danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające udo-

stępnianie informacji za pomocą sieci łączności, oprogramo-

wanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramo-

wanie do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie 

komputerowe umożliwiające dostęp do katalogów informa-

cji, które można pobrać ze światowej sieci komputerowej, 

oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone 

do zdalnego monitorowania i analizy, 44 usługi medyczne, 

ambulatoryjna opieka medyczna, opieka medyczna i zdro-

wotna, badania medyczne, badania poziomu cholestero-

lu, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, kliniki, kliniki 

medyczne, kompilacja raportów medycznych, konsultacje 

medyczne, świadczenie pomocy medycznej, sporządzanie 

leków recepturowych przez farmaceutów, pomoc medycz-

na, świadczenie usług medycznych, szpitale, udostępnianie 

informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, 

udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu 

pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, udzielanie in-

formacji pacjentom w zakresie zażywania leków, udzielanie 

wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny, usługi me-

dyczne, doradztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo 

dietetyczne, doradztwo dotyczące alergii, doradztwo me-

dyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo w zakresie 

biorytmów, doradztwo psychologiczne, doradztwo w zakre-

sie dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie diety i od-

żywiania się, doradztwo w zakresie immunologii, doradztwo 

związane ze stomatologią, doradztwo żywieniowe, pomoc 

osobom w rzucaniu palenia, opieka medyczna i analizy zwią-

zane z leczeniem pacjenta, udostępnianie informacji on-line 

dotyczących onkologii, udzielanie informacji dotyczących 

medycyny, udzielanie informacji zdrowotnej.

(210) 473517 (220) 2017 06 29

(731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Green Trader

(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe do usług prze-

twarzania w chmurze, elektroniczne bazy danych, mobilne 

aplikacje, aplikacje do przepływu pracy, oprogramowanie 

fi rmowe, oprogramowanie, oprogramowanie komunika-

cyjne, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia 

do komunikacji wewnętrznej, dane zapisane elektronicznie, 

komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe 

oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, 

oprogramowanie do integracji segmentów kontroli, opro-

gramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, opro-

gramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone 

do zdalnego monitorowania i analizy, 36 inwestycje prze-

mysłowe, pośrednictwo w zakresie inwestycji fi nansowych 

w fi rmy energetyczne, doradztwo inwestycyjne, doradztwo 

fi nansowe, doradztwo dotyczące kredytów, doradcze usługi 

zarządzania fi nansowego, doradztwo w zakresie inwestycji 

fi nansowych, fi nansowanie inwestycji, inwestycje kapitało-

we, organizowanie inwestycji, inwestycje fi nansowe, analiza 

inwestycyjna, administrowanie inwestycjami, zarządzanie 

inwestycjami, kluby inwestycyjne, informacje inwestycyjne, 

pośrednictwo inwestycyjne, powiernictwo inwestycyjne, 

usługi inwestycyjne, inwestowanie funduszy międzynarodo-

wych, administrowanie inwestycjami funduszy, opieka nad 

inwestycjami, usługi fi nansowo-inwestycyjne, zarządzanie 

portfelem inwestycyjnym, monitorowanie funduszy inwe-

stycyjnych, udzielanie informacji inwestycyjnych, zarządza-

nie aktywami inwestycyjnymi, administrowanie funduszami 

inwestycyjnymi, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, 

udzielanie informacji fi nansowych inwestorom, doradztwo 

fi nansowe dotyczące inwestycji, zarządzanie fi nansowe do-

tyczące inwestycji, usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, 

usługi fi nansowe dotyczące inwestycji, informacje fi nansowe 

dla inwestorów, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, 

administrowanie funduszami i inwestycjami, administro-

wanie funduszami wspólnego inwestowania, zarządzanie 

funduszem inwestycyjno-kapitałowym, fi nansowe i inwesty-

cyjne usługi konsultacyjne, usługi inwestycyjne świadczone 

przez fi rmy, usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, ad-

ministrowanie usługami w zakresie inwestycji kapitałowych, 

38 przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem 

usług online i Internetu, przesyłanie informacji, przesyłanie 

informacji drogą online, przesyłanie informacji cyfrowych, 

wiadomości elektroniczne, przesyłanie wiadomości, elektro-

niczne przesyłanie wiadomości, dostarczanie wiadomości 

drogą elektroniczną, usługi przesyłania i odbioru wiado-

mości, komunikacja pomiędzy komputerami, zapewnianie 

dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do baz da-

nych online, zapewnianie dostępu do komputerowych baz 

danych, zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach 

komputerowych, zapewnianie dostępu do baz danych onli-

ne, dostarczanie informacji komunikacyjnych, udzielanie do-

stępu do globalnej komputerowej sieci informacyjnej wielu 

użytkownikom, przekazywanie informacji i danych za po-

średnictwem usług online i Internetu, udostępnianie online 

elektronicznych tablic informacyjnych w celu przesyłania 

wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, dostar-

czanie informacji komunikacyjnych, elektroniczna wymiana 

danych, elektroniczne przesyłanie wiadomości błyskawicz-

nych i danych, elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, ob-

razów grafi cznych i ilustracji przez światową sieć komputero-

wą, elektroniczne przesyłanie plików, elektryczna transmisja 

danych w ramach światowej sieci zdalnego przetwarzania 

danych, w tym w ramach Internetu, komunikacja przez sieci 

elektroniczne, przekazywanie informacji za pomocą środ-

ków elektronicznych, przekazywanie informacji i danych 

za pośrednictwem usług online i Internetu, przesyłanie da-

nych za pośrednictwem środków elektronicznych, wzajem-

na komunikacja komputerowa, zapewnianie elektronicznych 

łączy danych.

(210) 473518 (220) 2017 06 29

(731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Green Logger

(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe do usług prze-

twarzania w chmurze, urządzenia do zdalnego sterowania, 

urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania, 

elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne urządzenia 

kontrolno-sterujące, urządzenia do przetwarzania informa-

cji, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, dane zapisane 

elektronicznie, komputerowe oprogramowanie użytkowe, 

komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów 

komórkowych, oprogramowanie do integracji segmen-

tów kontroli, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 

przenośnych, oprogramowanie komputerowe do pobra-
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nia, przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, 

oprogramowanie komputerowe do obsługi pojazdów, pro-

gramy komputerowe do użytku w autonomicznej kontroli 

pojazdów, czujniki elektroniczne, elektroniczne czujniki 

pomiarowe, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, czujniki cie-

pła, czujniki ciepła [termostaty], czujniki ciśnienia, czujniki 

do określania położenia, czujniki do określania prędkości, 

czujniki dymu, czujniki elektryczne, czujniki temperatury, 

czujniki wilgotności, detektory drgań, elektroniczne ele-

menty składowe, elektryczne urządzenia telekomunikacyj-

ne, instalacje alarmowe, monitorujące urządzenia kontrol-

ne [elektryczne], monitorujące urządzenia [elektryczne], 

monitorujące urządzenia bezpieczeństwa [elektryczne], 

39 transport, śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów 

lub ładunków przy użyciu komputera lub systemów global-

nego pozycjonowania [informacja o transporcie], obsługa 

ładunków, organizowanie transportu towarów, śledzenie 

i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], trans-

port drogowy ładunków, transport towarów w warunkach 

chłodniczych, udzielanie informacji dotyczących transpor-

tu i podróży za pośrednictwem mobilnych urządzeń i przy-

rządów telekomunikacyjnych, akcje ratunkowe [transport], 

dostarczanie przesyłek, dostarczanie towarów, informacje 

o ruchu drogowym, informacja o transporcie, kontrola to-

warów przeznaczonych do transportu, logistyka transpor-

tu, nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), orga-

nizowanie transportu, organizowanie transportu ładunków, 

przewóz towarów, przewóz ładunków, przechowywanie ła-

dunku, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące 

usług transportowych, skomputeryzowane usługi informa-

cyjne w zakresie transportu, spedycja, spedycja ładunków, 

spedycja towarów, strzeżony transport towarów, strzeżony 

transport przedmiotów wartościowych, udostępnianie 

pomieszczeń i sprzętu do przechowywania w niskich tem-

peraturach, usługi doradcze związane z transportem towa-

rów, usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów 

podczas transportu [informacje dotyczące transportu].

(210) 473520 (220) 2017 06 29

(731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Green IT

(510), (511) 9 oprogramowanie do zarządzania fi nansa-

mi, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania 

w chmurze, urządzenia do zdalnego sterowania, komputero-

we oprogramowanie użytkowe, komputerowe oprogramo-

wanie użytkowe do telefonów komórkowych, oprogramo-

wanie do integracji segmentów kontroli, oprogramowanie 

i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie 

komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego 

monitorowania i analizy, oprogramowanie komputerowe 

do obsługi pojazdów, identyfi kacyjne karty elektroniczne 

[dowody osobiste],chipy [układy scalone], czytniki [sprzęt 

przetwarzania danych], zamki elektroniczne obsługiwane 

kartą, oprogramowanie umożliwiające bezpieczne prze-

prowadzanie transakcji kartami kredytowymi, systemy 

identyfi kacji biometrycznej, kodowane karty identyfi kacyj-

ne, kodowane karty lojalnościowe, karty wielofunkcyjne dla 

usług fi nansowych, karty zawierające elektronicznie zareje-

strowane dane, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 

alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy bezpieczeństwa, 

aparatura do odczytywania kart, aparatura kontrolna do za-

rządzania siecią, aplikacje do pobrania do użytku z telefo-

nami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, 

aplikacje komputerowe do sterowania pojazdami, aplikacje 

komputerowe do sterowania automatycznym kierowaniem 

pojazdami, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje 

mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami kompute-

rowymi do noszenia na sobie, baterie elektryczne do pojaz-

dów, baterie litowe, czujniki, czujniki i detektory, elektronicz-

ne systemy nawigacyjne, elektryczne regulatory ładowania, 

elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne wyłączniki 

automatyczne, oprogramowanie do zarządzania fi nansa-

mi, oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, 

urządzenia komputerowe do zdalnego odczytu mierników, 

urządzenia komputerowe do magazynowania danych, 

urządzenia komunikacyjne dla pojazdów, urządzenia po-

miarowe elektryczne, urządzenia zdalnego sterowania, 

urządzenie nadawczo-odbiorcze, 42 chmura obliczenio-

wa, udostępnianie wirtualnych środowisk komputerowych 

poprzez chmury obliczeniowe, doradztwo w zakresie sie-

ci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, 

programowanie oprogramowania operacyjnego do uzy-

skiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania 

w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowa-

nia operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania 

sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, kodowa-

nie kart magnetycznych, projektowanie i opracowywanie 

oprogramowania komputerowego do zarządzania łańcu-

chem dostaw, usługi w zakresie technologii informacyj-

nych, integracja oprogramowania komputerowego, ulep-

szanie oprogramowania komputerowego, tworzenie stron 

elektronicznych, przechowywanie danych elektronicznych, 

badania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, umożli-

wianie tymczasowego użytkowania oprogramowania ope-

racyjnego online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu 

i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, wypo-

życzanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania 

dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze 

obliczeniowej, audyt energetyczny, projektowanie sys-

temów przetwarzania danych, projektowanie systemów 

elektrycznych, doradztwo w zakresie oszczędności energii, 

programowanie oprogramowania do zarządzania energią, 

profesjonalne doradztwo związane z zachowaniem ener-

gii, projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji ener-

gii, usługi doradcze związane z wydajnością energetyczną, 

rejestrowanie danych dotyczących zużycia energii w bu-

dynkach, projektowanie i opracowywanie oprogramowa-

nia do zarządzania energią, udzielanie porad technicznych 

związanych ze środkami oszczędności energii, doradztwo 

technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, 

profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energe-

tycznej w budynkach, porady techniczne związane z dzia-

łaniami mającymi na celu oszczędzanie energii, monitoring 

środowiskowy obszarów składowania odpadów, monito-

ring środowiskowy terenów utylizacji odpadów.

(210) 473525 (220) 2017 06 29

(731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Green Family

(510), (511) 9 systemy nawigacji GPS do użytku z rowerami, 

oprogramowanie do systemów nawigacyjnych GPS, urzą-

dzenia elektroniczne stosowane do lokalizowania zagu-

bionych przedmiotów wykorzystujące system globalnego 

pozycjonowania lub sieci do komunikacji komórkowej, elek-

tryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, oprogramowanie 

użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, elektroniczne 

urządzenia do identyfi kacji zwierząt, urządzenia nawiga-

cyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu 

i kartografi czne, osobiste alarmy bezpieczeństwa, monito-

rujące urządzenia bezpieczeństwa [elektryczne], alarmowe 
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systemy bezpieczeństwa [inne niż do pojazdów], alarmy, 

alarmy bezpieczeństwa, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, 

alarmy wibracyjne przypominające o lekach, alarmy zabez-

pieczające przed kradzieżą [inne niż do pojazdów], alarmy 

zapobiegające kradzieży [inne niż do pojazdów], alarmy 

zdalnie sterowane [inne niż przeciwwłamaniowe do pojaz-

dów], automatyczne systemy kontroli dostępu, automatycz-

ne systemy sterowania dostępem, automatyczne urządze-

nia do zabezpieczania dostępu, automatyczne urządzenia 

kontroli dostępu, biometryczne systemy kontroli dostępu, 

czujki do alarmów, elektryczne urządzenia do monitoringu 

obiektów śledzonych, elektryczne urządzenia do kontroli 

dostępu, odbiorniki sygnalizacji alarmowej, przyciski alarmo-

we, urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, urządzenia za-

bezpieczające i ochronne, urządzenia elektroniczne do mo-

nitoringu, 45 pomoc w lokalizowaniu zaginionych zwierząt 

domowych, informacje dotyczące lokalizacji zaginionych 

osób, usługi lokalizowania skradzionych pojazdów, śledzenie 

skradzionych przedmiotów, usługi informacyjne w zakresie 

bezpieczeństwa, usługi ochrony zwierząt, usługi odzyski-

wania skradzionych pojazdów, usługi odnajdywania zagi-

nionych psów, znakowanie identyfi kacyjne psów w celach 

bezpieczeństwa, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, 

monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, 

monitoring systemów bezpieczeństwa, ochrona obiektów 

i sprzętu, usługi elektronicznego monitorowania w celach 

bezpieczeństwa, poszukiwanie osób zaginionych.

(210) 473526 (220) 2017 06 29

(731) DRABENT WALDEMAR, Białystok

(540) BeComfy

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 25 bielizna, bielizna damska, bielizna osobista, 

bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, body, bokserki, dzia-

nina (odzież), halki, półhalki, kamizelki, kaptury, kieszenie 

do odzieży, kombinezony, koszule, koszule z krótkimi ręka-

wami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, legginsy, majtki, 

majtki damskie, majtki dziecięce, narzutki na ramiona, odzież, 

odzież dla rowerzystów, odzież gotowa, okrycia wierzchnie, 

pelerynki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, 

pończochy wchłaniające pot, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, 

skarpetki wchłaniające pot, spódnice, stroje przeciwdeszczo-

we, swetry, trykoty, ubrania.

(210) 473528 (220) 2017 06 29

(731) TYMCZYSZYN PRZEMYSŁAW ROBERT, Kraków

(540) makarun spaghetti and salad

(531) 08.07.03, 11.01.04, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafete-

rie [bufety], kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym 

zapleczem, produktami transportem, restauracje, restaura-

cje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, wypożyczal-

nie dystrybutorów wody pitnej, wypożyczalnie urządzeń 

do gotowania.

(210) 473529 (220) 2017 06 29

(731) MILA KRZYSZTOF, Częstochowa

(540) MILSEN

(531) 27.05.01

(510), (511) 41 komponowanie muzyki dla osób trzecich, 

rozrywka z udziałem muzyki, organizowanie koncertów mu-

zyki pop, nagrywanie muzyki, zapewnianie muzyki na żywo, 

usługi prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe świadczone 

przez muzyków, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej 

muzyki, usługi artystów estradowych świadczone przez 

muzyków.

(210) 473536 (220) 2017 06 29

(731) MALINOWSKA MARIOLA, Warszawa

(540) CA

(531) 26.01.18, 27.05.01

(510), (511) 25 odzież.

(210) 473541 (220) 2017 06 29

(731) BUCHALTER SKŁODOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Marki

(540) Skłodowscy

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-

wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo księgowe 

w zakresie podatków, doradztwo księgowe w zakresie spo-

rządzania zeznań podatkowych, przygotowywanie zeznań 

i rozliczeń podatkowych, wyceny dotyczące spraw handlo-

wych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospo-

darczą w przedsiębiorstwie, wyceny dotyczące zarządzania 

działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach specjali-

stycznych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością go-

spodarczą w przedsiębiorstwach przemysłowych, wyceny 

dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przed-

siębiorstwach handlowych, specjalistyczne wyceny i rapor-

ty w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej, 

usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, audyt 

działalności gospodarczej, audyt przedsiębiorstw, audyt 

skomputeryzowany, doradztwo i informacja dotycząca 

rachunkowości, doradztwo księgowe w zakresie podat-

ków, doradztwo podatkowe [rachunkowość], doradztwo 

w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej rachun-

kowości, doradztwo związane z audytem, dostarczanie 

raportów dotyczących informacji rachunkowych, księgo-

wanie kosztów, księgowość, księgowość i prowadzenie 

ksiąg, księgowość i rachunkowość, planowanie podatkowe 
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[rachunkowość], porady związane z przygotowywaniem 

zeznań podatkowych, prowadzenie skomputeryzowanych 

rejestrów handlowych, przygotowanie skomputeryzowa-

nej rachunkowości, przygotowanie i wypełnianie zeznań 

podatkowych, przygotowywanie profesjonalnych bilansów 

dla fi rm, przygotowywanie sprawozdań fi nansowych i ana-

liz dla przedsiębiorstw, przygotowywanie wymiaru po-

datku [rachunki], przygotowywanie zeznań podatkowych 

i doradztwo podatkowe, rachunkowość, rachunkowość 

komputerowa, rachunkowość na rzecz osób trzecich, ra-

chunkowość, w szczególności księgowość, rachunkowość 

w zakresie zarządzania kosztami, skomputeryzowana księ-

gowość, skomputeryzowana rachunkowość, skomputery-

zowane prowadzenie rachunkowości, skomputeryzowane 

ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], sporządza-

nie bilansów fi nansowych, sporządzanie dokumentów 

dotyczących opodatkowania, sporządzanie sprawozdań fi -

nansowych, sporządzanie wyciągów z konta, usługi dorad-

cze dotyczące rachunkowości handlowej, usługi doradcze 

i informacyjne dotyczące rachunkowości, usługi konsultin-

gowe w zakresie księgowości podatkowej, usługi księgowe 

na potrzeby fuzji i przejęć, usługi podatkowe, usługi w za-

kresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, 

zarządzanie rachunkami fi rm, zarządzanie rachunkowością, 

36 doradztwo fi nansowe w zakresie podatków, doradztwo 

w zakresie podatków dochodowych, doradztwo w zakresie 

podatków dochodowych [fi nansowe], doradztwo fi nanso-

we dotyczące rozliczeń, ekspertyzy dla celów fi skalnych, 

wyceny fi nansowe, wyceny fi skalne, oceny i wyceny fi nan-

sowe, wyceny i analizy fi nansowe, 42 projektowanie opro-

gramowania komputerowych baz danych, projektowanie 

i opracowywanie oprogramowania komputerowych baz 

danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 

operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych.

(210) 473546 (220) 2017 06 29

(731) WOLNOWSKI JĘDRZEJ, Olsztyn

(540) fabryka przygód

(531) 01.01.04, 01.15.11, 03.05.01, 18.05.10, 24.17.02, 27.05.01, 

29.01.15

(510), (511) 41 udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw 

dla dzieci, usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, usługi 

edukacyjne świadczone dla dzieci.

(210) 473553 (220) 2017 06 29

(731) KOZŁOWSKA MAŁGORZATA, Poznań

(540) Pinco Pallino

(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tym-

czasowe zakwaterowanie.

(210) 473554 (220) 2017 06 29

(731) ŚWIATOPEŁK-CZETWERTYŃSKI ALBERT, Warszawa

(540) Nie CZYSTA WÓDKA WYPRODUKOWANA 

SPECJALNIE Z OKAZJI ZJAZDU RODZINY 

CZETWERTYŃSKICH LIPIEC 2017 DAWNA FABRYKA 

WÓDEK GATUNKOWYCH SUCHOWOLA SEWERYNA 

KS. CZETWERTYŃSKIEGO WÓDKA „NIE-CZYSTA” 

WÓDKA WYPRODUKOWANA ZE ZBOŻA PRZEZ 

PODLASKIE GORZELNIE

(531) 02.01.20, 03.03.01, 24.01.08, 24.01.09, 24.09.03, 24.09.13, 

09.01.20, 26.11.02, 27.05.01, 27.07.01, 24.17.07, 29.01.15

(510), (511) 33 wódka (napoje alkoholowe - napoje 

wysokoprocentowe).

(210) 473561 (220) 2017 06 29

(731) PAWELEC MICHAŁ, Warszawa

(540) MAGICZNA CHWILA

(510), (511) 41 fotografi a, fotoreportaże, usługi fotografów, 

organizowanie rozrywki podczas uroczystości weselnych, 

usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i im-

prez specjalnych, fotografi a lotnicza, fotografi a portretowa, 

montaż fi lmów fotografi cznych, kompozycje fotografi czne 

na rzecz innych, szkolenia dotyczące obsługi sprzętu foto-

grafi cznego, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fo-

tografi czne, usługi reporterskie, montaż fi lmów, produkcja 

fi lmów, prowadzenie warsztatów [szkolenia].



80 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT31/2017

(210) 473571 (220) 2017 06 30

(731) GRUPA PIOTR I PAWEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) Piotr i Paweł po drodze

(531) 26.04.04, 26.04.06, 26.04.16, 26.04.22, 26.11.03, 26.11.13, 

26.11.21, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 35 usługi w zakresie franchisingu, doradz-

two w zakresie organizowania i zarządzania działalnością 

gospodarczą, usługi sprzedaży detalicznej, w tym usługi 

sprzedaży w sklepach stacjonarnych i internetowych, takich 

towarów jak: świeżych i gotowych artykułów spożywczych, 

nabiału, jaj, wędlin, mięsa, drobiu, dziczyzny, ryb, ekstrak-

tów mięsnych, przetworów z mięsa lub ryb, ryb żywych, 

ziół ogrodowych świeżych, konserwowanych, mrożonych, 

suszonych i gotowanych owoców i warzyw, świeżych owo-

ców i warzyw, świeżych grzybów, kwiatów naturalnych 

i suszonych, orzechów laskowych, orzechów arachidowych, 

migdałów, bakalii i dodatków do ciast, galaretek, dżemów, 

konfi tur, kompotów, miodu, melasy (syropów), drożdży, 

proszków do pieczenia, chleba, pieczywa, ciastek, dese-

rów, herbaty, kawy, kakao, czekolady, cukru, soli, musztardy, 

octu, sosów (przypraw), tapioki, sago, kawy nienaturalnej, 

przypraw, mąki i produktów zbożowych, makaronów, kasz, 

ryżu, słodyczy i przekąsek, lodów, lodu, napojów i soków 

owocowych, wody mineralnej i gazowanej oraz innych 

napojów bezalkoholowych, syropów i innych preparatów 

do produkcji napojów, tłuszczy i olejów jadalnych, konserw 

i przetworów, mrożonek, żywności dietetycznej, żywności 

dla niemowląt, napojów alkoholowych i piwa, używek, pa-

pierosów i tytoniu, akcesoriów do palenia, produktów hi-

gienicznych, perfum i kosmetyków, płynów do pielęgnacji 

włosów, środków do czyszczenia zębów, olejków eterycz-

nych, nieleczniczych artykułów toaletowych, mydeł, środ-

ków do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 

środków wybielających i innych substancji stosowanych 

w praniu, zapalniczek, podpałek i zestawów oraz akceso-

riów do grilla, lekarstw, paraleków i farmaceutyków, mate-

riałów i preparatów sanitarnych, jednorazowych serwetek 

i pieluch, noży i widelców oraz sztućców, płyt, taśm, płyt 

kompaktowych, płyt DVD i innych materiałów audiowizual-

nych, oprogramowania komputerowego, urządzeń oświe-

tleniowych, zegarów i zegarków, artykułów papierniczych, 

artykułów piśmiennych, gazet, czasopism, map i książek, 

toreb, przyborów kuchennych i przyborów gospodarstwa 

domowego, opakowań i worków, opakowań do żywno-

ści, szkła i porcelany, szczotek oraz urządzeń i materiałów 

czyszczących, produktów do utrzymywania i konserwacji, 

świec i zniczy, gier i zabawek, odzieży, obuwia, nakryć gło-

wy, biżuterii, wyrobów tekstylnych, artykułów pasmante-

ryjnych, wyrobów ze skóry, sprzętu biurowego, artykułów 

dekoracyjnych, artykułów sportowych, produktów zwią-

zanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, na-

rzędzi, produktów związanych z wystrojem wewnętrznym 

i zewnętrznym powierzchni, urządzeniem i wyposażeniem 

domu, artykułów wyposażenia wnętrz, elektrycznych urzą-

dzeń do gospodarstwa domowego, artykułów dziecięcych, 

pieluszek niemowlęcych jednorazowych z papieru lub ce-

lulozy, artykułów i pożywienia dla zwierząt, produktów 

samochodowych.

(210) 473572 (220) 2017 06 30

(731) MUSIAŁA BARTOSZ AMPERIA SERWIS BATERII 

PRZEMYSŁOWYCH, Lusówka

(540) AMPERIA

(531) 17.05.17, 26.11.13, 26.02.01, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 9 akumulatory do pojazdów, akumulatory do po-

jazdów elektrycznych, ładowarki do baterii, separatory baterii, 

adaptery baterii, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki dla 

akumulatorów, baterie, baterie akumulatorowe litowe, łado-

walne baterie elektryczne, akumulatory alkaliczne, akumulato-

ry zapłonowe, akumulatory energii fotowoltaicznej, 12 pojaz-

dy elektryczne, elektryczne napędy do pojazdów, 35 sprzedaż 

detaliczna i hurtowa: akumulatorów do pojazdów, ładowa-

rek do baterii, ładowalnych baterii elektrycznych, ładowarek 

do akumulatorów, akumulatorów alkaicznych, akumulatorów 

zapłonowych, akumulatorów energii fotowoltaicznej, baterii, 

37 wymiana baterii, wymiana akumulatorów, doładowywanie 

baterii i akumulatorów, serwis baterii, serwis akumulatorów, 

naprawa baterii, naprawa akumulatorów.

(210) 473579 (220) 2017 06 30

(731) FUNDACJA IM.PROFESORA ANDRZEJA DEMBICZA, 

Warszawa

(540) CESLA

(531) 01.17.02, 01.17.04, 27.05.01

(510), (511) 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edu-

kacyjne, organizowanie konferencji, wystaw, konkursów.

(210) 473580 (220) 2017 06 30

(731) REŚLIŃSKI PATRYK, Grodzisk Wielkopolski

(540) Behapowiec Gym

(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fi -

zyczna, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadze-

nie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edu-

kacja lub rozrywka], organizowanie zawodów sportowych, 

prowadzenie zajęć fi tness, udostępnianie obiektów i sprzętu 

sportowego, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia 

fi zyczne], usługi trenera osobistego [trening sprawności fi -

zycznej], usługi trenerskie.

(210) 473585 (220) 2017 06 30

(731) KONOPACKI ARTUR, Bielsk Podlaski

(540) AKADEMIA WIEDZY O TATARACH
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(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferen-

cji, seminariów, zjazdów pracowni specjalistycznych, wy-

staw z dziedziny kultury, publikowanie tekstów innych niż 

reklamowe.

(210) 473590 (220) 2017 06 30

(731) REŚLIŃSKI PATRYK, Grodzisk Wielkopolski

(540) BEHAPOWIEC GYM

(531) 21.03.13, 27.05.01

(510), (511) 41 pokazy kształcenia praktycznego, kultura fi -

zyczna, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadze-

nie warsztatów szkoleniowych, organizowanie konkursów 

edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie zawodów 

sportowych, prowadzenie zajęć fi tness, udostępnianie obiek-

tów i sprzętu sportowego, usługi klubów zdrowia w zakresie 

zdrowie i ćwiczeń fi zycznych, usługi trenera osobistego jako 

trening sprawności fi zycznej, usługi trenerskie.

(210) 473593 (220) 2017 06 30

(731) JHJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Wieś

(540) GRANPRO P70

(510), (511) 31 produkty uboczne z procesu obróbki ziaren 

zbóż jako pasza dla zwierząt.

(210) 473596 (220) 2017 06 30

(731) STOWARZYSZENIE KOBIET ZGORZAŁEGO, Zgorzałe

(540) PERŁA KONFITURA KASZUBSKA Z TRUSKAWEK

(510), (511) 29 dżemy, owoce przetworzone, marmolada.

(210) 473608 (220) 2017 07 02

(731) ORTHOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) orthos clinic

(531) 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 44 usługi opieki medycznej, usługi higieniczne 

i kosmetyczne dla ludzi i świadczone przez pojedyncze oso-

by lub placówki.

(210) 473618 (220) 2017 07 03

(731) KRAJOWE CENTRUM MONITORINGU SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce

(540) KCM KRAJOWE CENTRUM MONITORINGU

(531) 01.17.25, 26.01.05, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13

(510), (511) 9 alarmy i urządzenia ostrzegawcze, alarmy wi-
bracyjne przypominające o lekach, alarmy zdalnie sterowa-
ne [inne niż przeciwwłamaniowe do pojazdów], analizatory 
obrazów, aparatura do monitoringu obiektów śledzonych 
[elektroniczna], urządzenia do monitoringu wizualnego, sa-
telitarne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, 
urządzenia elektroniczne do monitoringu, elektroniczne 
urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, urządzenia 
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania 
celu i kartografi czne, urządzenia zabezpieczające, ochronne 
i sygnalizacyjne, kamery wideo do nadzoru, kamery wideo 
przystosowane do celów monitoringowych, sieciowe kame-
ry monitorujące do nadzoru, monitorujące urządzenia bez-
pieczeństwa [elektryczne], systemy nadzoru wideo, kamery 
wideo, urządzenia GPS, urządzenia systemu GPS, urządzenia 
nawigacyjne GPS, oprogramowanie komputerowe do global-
nych systemów pozycyjnych [GPS], oprogramowanie do sa-
telitarnych systemów nawigacyjnych, multimedialne systemy 
nawigacji GPS do pojazdów, 35 audyt przedsiębiorstw, pro-
wadzenie rejestrów [dla osób trzecich], prowadzenie rejestru 
informacji, weryfi kacja przetwarzania danych, 39 nawigacja 
(ustalanie położenia, wytyczanie trasy), śledzenie pojazdów 
do przewozu pasażerów lub ładunków przy użyciu kompu-
tera lub systemów globalnego pozycjonowania [informacja 
o transporcie], siedzenie pojazdów pasażerskich za pomocą 
komputera lub systemów globalnego pozycjonowania [in-
formacja o transporcie], transport pieniędzy, transport pie-
niędzy i kosztowności, transport strzeżony pieniędzy i rzeczy 
wartościowych, transport strzeżony, usługi lokalizacji pojaz-

dów, usługi w zakresie nawigacji GPS, usługi w zakresie mo-

nitorowania towarów, wynajem systemów nawigacyjnych, 

wynajem sprzętu GPS do celów nawigacyjnych, 42 audyt 

jakości, badanie jakości produktów, doradztwo w dziedzinie 

kontroli jakości, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa da-

nych, doradztwo w zakresie zapewniania jakości, elektronicz-

ne przechowywanie plików audio, elektroniczne przechowy-

wanie cyfrowych plików audio, elektroniczne przechowywa-

nie cyfrowych plików wideo, elektroniczne przechowywanie 

plików i dokumenty, inspekcja towarów w zakresie kontroli 

jakości, inżynieria techniczna, inżynieria telekomunikacyjna, 

kontrola i testowanie jakości, kontrola jakości, kontrola jakości 

dla osób trzecich, monitorowanie procesu w celu zapew-

nienia jakości, ocena jakości, ocena jakości produktów, prze-

prowadzanie testów kontroli jakości, sprawdzanie jakości, 

świadczenie usług zapewniania jakości, testy jakości, testy 

kontroli jakości, usługi testowania systemów alarmowych 

i monitorujących, usługi zapewnienia jakości, wykonywanie 

pomiarów, zarządzanie projektami w zakresie technologii 

informacyjnych, zarządzanie projektami informatycznymi 

w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EPD], 

zarządzanie zasobami cyfrowymi, zdalne administrowanie 

serwerem, 44 monitorowanie pacjentów, usługi domowej 

opieki zdrowotnej, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla 

ludzi, 45 analizy kryminalistyczne nagrań wideo z moni-

toringu do celów zapobiegania oszustwom i kradzieżom, 

certyfi katy bezpieczeństwa do przygotowywania kart iden-

tyfi kacyjnych, dzierżawa alarmów pożarowych, monitoring 

alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitoring 

systemów bezpieczeństwa, monitoring w obiegu zamknię-

tym, monitorowanie alarmów przeciwpożarowych, ocena 

bezpieczeństwa, ocena ryzyka w zakresie ochrony, ochrona 

obiektów i sprzętu, ochrona osobista, służby bezpieczeń-
stwa podczas imprez publicznych, usługi bezpieczeństwa 
dla ochrony mienia i osób, usługi bezpieczeństwa w zakresie 
ochrony osób, usługi doradcze w odniesieniu do bezpie-
czeństwa, usługi elektronicznego monitorowania w celach 
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bezpieczeństwa, usługi kontroli zabezpieczeń na rzecz osób 
trzecich, usługi monitoringu, usługi ochroniarskie w budyn-
kach, usługi ochroniarzy w zakresie ochrony mienia i osób, 
usługi odzyskiwania skradzionych pojazdów, usługi stróży 
nocnych, usługi stróżów nocnych, usługi strażników ochrony, 
usługi strażników mające na celu zapobieganie włamaniom, 
usługi w zakresie ochrony, usługi w zakresie ochrony osobi-
stej, usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochro-
ny osób i mienia, usługi w zakresie monitorowania alarmów, 
usługi ochrony w celu zabezpieczenia mienia.

(210) 473625 (220) 2017 07 03

(731) STEKLOV OLEKSII, Kijów, UA

(540) SALESDRIVE

(510), (511) 9 sprzęt do przetwarzania danych, komputery, 

oprogramowanie, programy komputerowe do przetwarza-

nia danych, programy komputerowe do zarządzania projek-

tami, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 

działalności gospodarczej, statystyczne zestawienia, reklama 

typu „płać za kliknięcie”, zarządzanie relacjami z klientami, 

41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie], nauczanie, usługi 

rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, organizowanie 

i prowadzenie konferencji, 42 oprogramowanie jako usługa 

[SaaS], wynajmowanie serwerów WWW, doradztwo w zakre-

sie projektowania stron internetowych.

(210) 473630 (220) 2017 07 03

(731) BDSKLEP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) bdsklep.pl

(531) 03.05.09, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, in-

ternetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę 

bezpośrednią artykułów spożywczych, mięsa i wędlin, ryb, 

świeżych owoców i warzyw, świeżych grzybów, kwiatów 

naturalnych i suszonych, napojów bezalkoholowych, al-

koholu, żywności dietetycznej, żywności dla niemowląt, 

napojów alkoholowych i piwa, papierosów i tytoniu, akce-

soriów do palenia, produktów higienicznych, perfum i ko-

smetyków, artykułów toaletowych, środków do czyszczenia, 

polerowania, szorowania i ścierania, środków wybielających 

i innych substancji stosowanych w praniu, lekarstw, parale-

ków i farmaceutyków, materiałów i preparatów sanitarnych, 

komputerów i oprogramowania komputerowego, urządzeń 

oświetleniowych, zegarów artykułów papierniczych, arty-

kułów piśmiennych, gazet, czasopism, map i książek, toreb, 

przyborów kuchennych i przyborów gospodarstwa domo-

wego, opakowań i worków, opakowań do żywności, szkła 

i porcelany, szczotek oraz urządzeń i materiałów czyszczą-

cych, produktów do utrzymywania i konserwacji, świec i zni-

czy, gier i zabawek, odzieży, obuwia, nakryć głowy, biżuterii, 

wyrobów tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych, wyro-

bów ze skóry, sprzętu biurowego, artykułów dekoracyjnych, 

artykułów sportowych, produktów związanych z rekreacją, 

ogrodnictwem i majsterkowaniem, narzędzi, produktów 

związanych z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym po-

wierzchni, urządzeniem i wyposażeniem domu, artykułów 

wyposażenia wnętrz, elektrycznych urządzeń do gospodar-

stwa domowego, artykułów dziecięcych, pieluszek niemow-

lęcych jednorazowych z papieru lub celulozy, artykułów 

i pożywienia dla zwierząt, produktów samochodowych, za-

rządzanie w działalności handlowej, administrowanie działal-

ności handlowej, prace biurowe, reklama za pośrednictwem 

sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 

rozpowszechnianie sponsorowanych powierzchni rekla-

mowych, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 

dystrybucja towarów i przesyłek, realizacja przesyłek drogą 

pocztową na zlecenie, usługi pakowania i składowania i wy-

syłania towarów zamawianych on-line, 43 usługi w zakresie 

przygotowywania posiłków, prowadzenie stołówek, kawiarni 

i restauracji, usługi barowe, usługi zakwaterowania w hote-

lach i pensjonatach, rezerwacja i wynajem noclegów, wynaj-

mowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie 

sal na posiedzenia i konferencje.

(210) 473712 (220) 2017 07 04

(731) MIDIAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniezno

(540) M MIDIAMO

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 25 obuwie, odzież, 35 usługi w zakresie sprzeda-

ży obuwia i odzieży.



Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 464023, 466222, 468466, 468895, 470365, 470966, 470967

2 468466

3 464023, 466222, 467743, 467745, 468466, 468895, 469171, 470269, 470270, 470774, 471455, 472066, 472072, 

472211, 472399, 472433, 473074, 473416

4 468466

5 464023, 466638, 467743, 467745, 468466, 468875, 468895, 469717, 470269, 470270, 471455, 471540, 471666, 

471669, 471713, 471719, 471734, 471812, 472072, 472140, 472144, 472171, 472239, 472399, 472560, 472578, 

472581, 472582, 472584, 472786, 472862, 473281

6 467748, 467859, 468164, 468466, 471779, 472801, 473336, 473337

7 464687, 467748, 468164, 468202, 468466, 471779, 471784, 472212, 472213, 472214, 472215, 472216, 472217, 

472859, 473336, 473337

8 468466, 468895, 472551

9 464463, 467748, 468466, 468545, 468895, 468934, 468935, 470133, 470222, 470723, 471430, 471535, 472388, 

472410, 472411, 472551, 472736, 472936, 472937, 472938, 472940, 473023, 473136, 473137, 473314, 473316, 

473359, 473372, 473416, 473501, 473512, 473513, 473515, 473517, 473518, 473520, 473525, 473572, 473618, 

473625

10 468466, 471903, 473370

11 460160, 467748, 468164, 468466, 468895, 472212, 472213, 472214, 472215, 472216, 472217, 472369, 472410, 

472736, 473314, 473336, 473337, 473406

12 459434, 464687, 467790, 468466, 472574, 472577, 472579, 472736, 473501, 473572

13 468466, 472551

14 468466, 468895, 473147

15 468466

16 468466, 468895, 469171, 470774, 470853, 471430, 471535, 472388, 472517, 472612, 472838, 472839, 473147, 

473347, 473370, 473402, 473412, 473416

17 468466, 468916, 473360, 473425

18 458254, 468466, 468895, 471147, 471151, 471160, 471161, 473028

19 468466, 471695, 471703, 471704, 471852, 472457, 473094

20 470197, 470995, 472457, 473025, 473388, 473412

21 468895, 470853

22 468466, 468916

23 468466

24 468466, 468916, 470995

25 467160, 467693, 468466, 469526, 469717, 470853, 471147, 471151, 471160, 471161, 471493, 471497, 471503, 

471504, 471832, 471935, 472403, 472451, 472452, 472471, 472472, 472473, 472551, 472596, 472597, 472985, 

473091, 473291, 473526, 473536, 473712

26 468466

27 468466

28 468466, 468895, 470197, 470222, 471935, 472551, 473008, 473388

29 466638, 468766, 468895, 470487, 470699, 470811, 470966, 470967, 471308, 471309, 471311, 471312, 471532, 

471540, 471713, 471734, 471771, 471911, 471958, 471960, 472199, 472200, 472400, 472435, 472436, 472554, 

473057, 473154, 473596
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30 462066, 465361, 466638, 468766, 468857, 468895, 469751, 470825, 470966, 470967, 471540, 471713, 471734, 

471868, 472009, 472196, 472199, 472200, 472400, 472407, 472435, 472436, 473057, 473154, 473373, 473401, 

473404

31 464023, 468466, 468766, 468895, 470487, 470811, 471540, 471812, 472554, 472578, 472581, 472582, 472584, 

473593

32 465676, 466638, 467836, 468857, 468895, 469751, 470966, 470967, 471540, 471913, 471941, 472199, 472200, 

472450, 472465, 472554, 472774, 472982, 473007, 473062, 473281, 473381, 473445

33 468895, 473478, 473554

34 466641, 468466, 468895

35 460946, 464023, 466181, 466222, 466463, 467693, 468466, 468857, 468895, 468934, 468935, 469039, 470133, 

470228, 470365, 470375, 470487, 470844, 471225, 471226, 471308, 471309, 471311, 471312, 471425, 471426, 

471474, 471493, 471497, 471503, 471504, 471535, 471540, 471565, 471567, 471695, 471703, 471704, 471812, 

471832, 471917, 471935, 471955, 472058, 472196, 472369, 472405, 472411, 472424, 472425, 472457, 472471, 

472472, 472473, 472554, 472574, 472577, 472579, 472590, 472596, 472597, 472608, 472612, 472620, 472689, 

472801, 472838, 472839, 473039, 473055, 473094, 473136, 473137, 473147, 473291, 473307, 473314, 473316, 

473347, 473364, 473368, 473369, 473371, 473374, 473402, 473410, 473416, 473434, 473502, 473505, 473512, 

473541, 473571, 473572, 473618, 473625, 473630, 473712

36 467033, 468466, 468802, 470844, 471225, 471226, 471565, 471567, 471917, 472424, 472425, 472574, 472577, 

472579, 472689, 472736, 473055, 473058, 473316, 473359, 473390, 473513, 473517, 473541

37 459261, 467748, 468164, 468388, 468466, 468545, 470723, 470995, 471225, 471226, 471565, 471567, 471779, 

471955, 472424, 472425, 472574, 472577, 472579, 472620, 472736, 472936, 472937, 472938, 472940, 473055, 

473336, 473337, 473425, 473572

38 468466, 468545, 469717, 469773, 471225, 471226, 471535, 471812, 471917, 473372, 473416, 473502, 473517

39 467748, 468164, 468388, 468466, 469039, 470133, 470375, 471430, 471535, 471565, 471567, 471648, 472400, 

472463, 472554, 472574, 472577, 472579, 472689, 472838, 472839, 473055, 473307, 473412, 473501, 473518, 

473618, 473630

40 467748, 468164, 468388, 468466, 470995, 471430, 472457, 473291, 473347, 473368, 473369, 473402, 473416

41 464023, 464463, 466181, 468466, 469039, 469141, 469628, 469717, 469773, 470222, 470375, 470811, 471425, 

471426, 471430, 471510, 471535, 471648, 471816, 471992, 472058, 472196, 472388, 472411, 472471, 472472, 

472473, 472538, 472540, 472548, 472596, 472597, 472612, 472647, 472689, 472736, 472838, 472839, 472910, 

473014, 473055, 473155, 473368, 473369, 473370, 473371, 473416, 473428, 473505, 473511, 473529, 473546, 

473561, 473579, 473580, 473585, 473590, 473625

42 460160, 464023, 464463, 466181, 467748, 468164, 468466, 468545, 468934, 468935, 469039, 469773, 470995, 

471225, 471226, 471425, 471426, 471474, 471535, 471779, 471917, 472388, 472408, 472590, 472736, 472936, 

472937, 472938, 472940, 473023, 473055, 473120, 473316, 473336, 473337, 473363, 473372, 473412, 473416, 

473501, 473520, 473541, 473618, 473625

43 465361, 468164, 468202, 468466, 469628, 470133, 470375, 470844, 471037, 471534, 471648, 472196, 472407, 

472689, 472838, 472839, 472892, 473014, 473055, 473057, 473401, 473404, 473436, 473442, 473528, 473553, 

473630

44 468388, 468466, 470797, 470837, 471648, 472405, 472689, 472840, 473030, 473039, 473363, 473370, 473439, 

473515, 473608, 473618

45 468466, 471425, 471426, 471779, 473416, 473501, 473525, 473618



Znak
Numer 

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer 

zgłoszenia

1 2

WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH

W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1001 lamp 472369

126pe 470853

1989 LARUM 470723

300 szyfro KRZYŻÓWEK 11 7 1 10 5 17 15 12 11 471535

A.D. 1629 DĘBOWE DOJRZAŁE MOCNE 

WARZONE WEDŁUG RECEPTURY 

BROWARÓW KSIĄŻĘCYCH POWSTAŁYCH 

W ROKU 1629. PRAWDZIWI KONESERZY 

DOCENIĄ JEGO DOJRZAŁY CHARAKTER. 465676

AA Pigmenty PhotoSoft 471455

Adam i Ada 471430

adamaszek 470995

adler 472410

AGGIO HOLD 473316

Akademia Hokejowa Legii Warszawa 472597

AKADEMIA WIEDZY O TATARACH 473585

AMALIA 471703

amkontakt 469039

AMPERIA 473572

APAP dla dzieci FORTE 471669

APAP przeziębienie 471666

ARMIR 472463

BACHLEDA HOTEL KRAKÓW 472838

BASSANO 471147

bdsklep.pl 473630

BeComfy 473526

Bedok 469751

Behapowiec Gym 473580

BEHAPOWIEC GYM 473590

better green technology 472399

Beverly Hills AKADEMIA URODY 473439

BEZ PROCENT 473307

BioSpiruVet 472584

BIOVITAL PAMIĘĆ 471734

BIOVITAL ZDROWIE 471713

BOHATERON WŁĄCZ HISTORIĘ 473371

BONAIRE 472072

BT 467859

Bubble up 473445

C C BAUKONSTRUKTOR 459261

C COURTIER nieruchomości 473390

C LASSIC S-line PIÓRO WYCIERACZKI

STANDARD C LASSIC 459434

CA 473536

CENEOLEK 473039

CESLA 473579

CHB HELLAS-POLSKA 472554

Chroma 473347

Chroma 473402

CITY COMFORT GRUPA CITYSERVICE 470844

City Forum - City One 472424

City Forum 472425

COBICO 473363

CODE X 471503

COLLAC 472066

COMBINE.PL 460946

CON DUO 472451

CON DUO 472452

COUPIT 473368

COUPIT 473369

CÓRKA RYBAKA 472892

CYRUS HOTEL 472839

daiho original parts 464687

dan-vet 472840

De Ville 472620

debet 472608

DELA LEOPARDUS 471812

DELICADOS 466641

Derma-SkinVet 472578

Diamond Reel 470222

długopis nie ściąga 472517

DOLMAT 468388

DOORE 471852

DRHOUSE NIERUCHOMOŚCI 467033

DUASTMIN 472786

Dzierżoniów nastraja pozytywnie 472612

EKOFERTEC 470365

ELEPHANT 473154

ENSHIN KARATE 471510

eva dermo red off  472211

EWAX 473364

EXIT 471504

fabryka przygód 473546

FAMET 468164

FANTASIA HAPPY 472435

FANTASIA LOVE 472436

fi tnezja 469628

FLOHOME HOUSEBOATS 467790

FOR COW’S SAKE VEGAN BURGERS 471534

FRANK&MARTIN 471832
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FRYTASY 471960

Fundacja Legii 472689

GANEKO handel i usługi 470797

GiP systemy hotelowe i gastronomiczne 468934

GOLD NOTE 471955

GoodRobot 466463

Grand Coff ee we roll your coff ee best quality 465361

GRANPRO P70 473593

Green Control 473501

Green Day 473505

Green Family 473525

Green ID 473512

Green IT 473520

Green Logger 473518

Green Med 473515

GREEN MONKEY CAFE 472196

Green Pay 473513

Green Trader 473517

GRUNT TO WIEDZA 466181

GRYCAN LODY OD POKOLEŃ LODY 

Zapraszamy na lody, Zbigniew Grycan 473404

GWARANCJA JAKOŚCI BROWARU OKOCIM 

JG 1845 OKOCIM Radler m. Wąs 

PIWOWAR BROWARU OKOCIM 471913

GYM HERO DJ TRENING 472548

hallux duo zaufanie profesjonalizm 470837

HexaClean 472862

HL HOTEL LANTIER 472408

HORUS MOVIES 472058

HOTEL IMPERIALE 471037

hotelservice Łazienki VC 540 467743

Ibuprom 471903

ice Fresco 472009

Icewarp 473120

ImunostimVet 472581

innbio 464023

INTEC 472859

Inwestor online 473359

ItalianPaper 470774

iw Instytut Wolności 473410

JANISZ USŁUGI SAMOCHODOWE 471567

JANISZ 471565

jeeb 466222

KABANOSIAKI 471958

Kabaret 44-200 473511

kasa rejestrująca PROFIT EJ 472940

kasoterminal iPOS Duet 472936

KCM KRAJOWE CENTRUM MONITORINGU 473618

KING 469171

Klub Kopernika 472388

KOBAX PL 472457

KOPERNIK TORUŃ od 1763 

PIERNICZKI NADZIEWANE o smaku Różanym 

aleee delikatne ciesz się nimi w kółko 462066

KRYSZTAŁOWY PUPIL 470197

KSIĘSTWO GÓRALSKIE 468466

La Fiesta Loca 473478

LASOCKI KIDS 471151

LASOCKI YOUNG 471161

LEG 473406

Legia Hockey Schools 472596

Legia Run Club 472472

Legia Tennis Schools 472471

LEGIA WARSZAWA L 1923 KLUB TENISOWY 472473

legic 473147

LIDO BEACH CAFÉ FOOD WINE LIFE 473436

Lilibutki 472985

LiLY 472560

LINTEX 468916

LIVRO 473416

LODY 473401

LONTEX TRUCK PARTNER 472736

LUMAR CONFECTIONERY FINEST QUALITY Sisi 470825

LVS POLSKA 473314

M MIDIAMO 473712

M.i.G 472199

M.I.G 472200

MADEJ WRÓBEL RODZINNA TRADYCJA 

OD 1992 POLSKA TRADYCJA KIEŁBASA 

WIEJSKA TYLKO MIĘSO I PRZYPRAWY 

BEZ KONSERWANTÓW ORYGINALNA 

RECEPTURA 470699

magicJack 473372

MAGICZNA CHWILA 473561

makarun spaghetti and salad 473528

MAKE SENSE NOT BEZSENSE 473374

MALENA 471704

maromigran 472144

MASSA 471695

merino house small pets premium houses 473025

MF DRZWI 473094

MIJO MATE 473007

MILSEN 473529

MIRIMPEX 472801

modoline 471493

motoria.pl 470228

MOŻE NAD MORZE 471935

MPACK 473412

MTT Estetica 472405

MURAPOL HRE 471225

N NETIN 471474

n niczuk 473336

n niczuk 473337
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nativeszone 471917

Neutracid 466638

NEW SALONY 471992

Nie CZYSTA WÓDKA WYPRODUKOWANA 

SPECJALNIE Z OKAZJI ZJAZDU RODZINY 

CZETWERTYŃSKICH LIPIEC 2017 DAWNA 

FABRYKA WÓDEK GATUNKOWYCH 

SUCHOWOLA SEWERYNA 

KS. CZETWERTYŃSKIEGO WÓDKA 

„NIE-CZYSTA” WÓDKA WYPRODUKOWANA 

ZE ZBOŻA PRZEZ PODLASKIE GORZELNIE 473554

NUTA CHMIELU KLASYCZNA 468857

nutia 471532

O! SHOP ORLEN 468895

orthos clinic 473608

OTHERMEDIA Agencja Medialna 472590

Pelfen 472140

PERFORMIX 468875

PERŁA KONFITURA KASZUBSKA 

Z TRUSKAWEK 473596

Pinco Pallino 473553

Piotr i Paweł po drodze 473571

PIRAMIDA 473057

PLIX 468545

podkarpacki festiwal szarlotki 469141

polaris juicy 472774

polaris kids aqua fun 472450

Polski Lek Calcium + witamina C 473281

POLSKIE TOWARZYSTWO SNOEZELEN 473370

Powiedz to na słodko z Delectą 470967

Powiedz to na słodko! 470966

PREGO MANGIARE Pizza Fritta 473442

PUFOLANDIA 473388

Pulnet 469773

PURE SHOES 467693

PZL SĘDZISZÓW SKUTECZNA OCHRONA 472212

PZL SĘDZISZÓW SKUTECZNA OCHRONA 472215

PZL SĘDZISZÓW SKUTECZNA OCHRONA 472216

PZL SĘDZISZÓW 472213

PZL SĘDZISZÓW 472214

PZL 472217

R polska strefa! 470133

R§G Rzetelna Grupa 471426

R§R Rzetelny Regulamin 471425

RED 5 by anja 471497

reku 460160

RH2 468935

ROCKOWE Kobiety 473428

RODZINA ZDROWIA OptiCardio 472171

RODZINA ZDROWIA 

Suplement diety GreenFit! 471719

ROSIE 473074

Rybnickie LODY RZEMIEŚLNICZE 472407

S SENSUM MARE DERMOCOSMETICS 472433

SALESDRIVE 473625

San Escobar 467836

SCANDAL Marka ulicy 467160

Schronisko w Gaju 471648

Serce Natury 471868

SKENDE SHOPPING 473055

Skłodowscy 473541

Smaki Dolnego Śląska 470375

Snack BAR 468766

Soup CULTURE 468202

SPARK TECH 473023

SPECIAL LINE GRILL  - Przez cały rok - 

SPECJALNA LINIA PRODUKTÓW 

PRZEZNACZONA NA GRILLA 

PRZEZ CAŁY ROK 471771

sprandi EARTH GEAR 471160

STUDIO SYNERGY 472647

Styropian AUSTROTHERM 

- zdrowe serce każdego systemu dociepleń 473360

SUMMIT AUTO POLAND 472574

SUMMIT GROUP POLAND 472579

SUMMIT MOTORS POLAND 472577

supportan 472239

SutriSept 470270

SutriVel 470269

SYNERGY 472538

SYNERGY 472540

SZEŚĆ ŚCIAN 468802

TAGOR 471779

TAGOR 471784

tagros polska 470487

taksometr fi skalny TAXI 2 472937

talonik.pl 472411

tamed group 472551

TEA FROM KRAKOW SDS 473373

THE REAL TEA 473381

Thermal-Tech Sp.z o.o. IZOLACJE 

DLA PRZEMYSŁU I BUDOWNICTWA 473425

TRANSITION TECHNOLOGIES 464463

TV Green 473502

TY TRULY YOU MAKE YOURSELF COME TRUE 473155

URBAN CITY 469526

UrinariVet Suport Ha 472582

urządzenie fi skalne journal elektroniczny 472938

VAN THORN 473291

Vector 473136

VECTOR 473137

Vegekoszyk.pl 473434
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VIFON SINCE 1963 KURCZAK PIECZONY 

ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU KURCZAKA

 LEKKO PIKANTNA BARBECUE CHICKEN 

FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP 

(SLIGHTLY HOT) 471309

VIFON SINCE 1963 PIĘĆ SMAKÓW 

ZUPA BŁYSKAWICZNA LEKKO PIKANTNA 

FIVE SPICES INSTANT NOODLE SOUP 

(SLIGHTLY HOT) 471308

VIFON SINCE 1963 POMIDOROWA 

PO AZJATYCKU ZUPA BŁYSKAWICZNA 

ŁAGODNA TOMATO INSTANT 

NOODLE SOUP (MILD) 471311

VIFON SINCE 1963 TOM YUM KREWETKOWA 

TAJSKA ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU 

KREWETKOWYM OSTRA TOM YUM FLAVOUR 

INSTANT NOODLE SOUP (HOT) 471312

Vitaday 472400

VOIGER PROFESSIONAL 467745

w 100% NATURALNA Moje odkrycie 

PROFi ZUPA Krem z marchwi z pomarańczą 

BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW

PRODUKT BEZGLUTENOWY 471911

Walk4dog perfect connection 473028

WARS I SAWA 472465

Warszawska OPERA Kameralna 471816

WATER PARADISE ELEMENT BEAUTY 

PIERWIASTEK PIĘKNA RAJ TATR 471941

wibracje FESTIWAL 472910

WODA SODOWA gazowana 472982

WOODLAND 472403

woollife 473091

XINGBAO 473008

YACHT-POOL 473058

Yoga life 471540

Z ZUGIL 467748

ZAK L VE 473014

Zakład Hodowli Pstrąga Mylof 470811



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 grafi cznych ozn. CFE oraz klasy elementów grafi cznych 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.

597311 BAILEYS (2017 06 27) 25

674627 ATEMI (2017 06 16) 28

730497 POTATO TOAST (2017 06 16) 29

855406 ARX (2017 06 26) 6, 19, 37

883967 Herkules (2017 06 20) 31

937701 AQUASTATIC (2017 03 07) 1, 17, 19

964134 PRO-VET (2017 06 21)

CFE: 03.11.01, 27.05.22 31

1247281 NICKY (2017 04 10)

CFE: 26.01.18, 27.05.02 16, 35

1259007 BURKELY (2017 05 23) 14, 18, 25

1272078 GFI (2017 05 11) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42

1301770 HFM (2017 05 04) 9

1329455 EuroPremium (2017 03 31) 1, 2, 19

1346500 P.Grax (2017 05 23)

CFE: 27.05.13 18, 25, 35

1354803 Classic BBQ Grill Party 

(2016 07 11, 2016 01 22)
CFE: 01.15.05, 26.01.05, 

26.03.04, 26.04.09, 27.01.12, 

27.05.09, 29.01.15

4, 6, 8, 11, 16, 21, 

24, 29, 30, 31

1354850 FREE STILL (2016 11 07)

CFE: 27.05.01 25, 35

1354856 23 TWENTYTHREE (2016 10 17) 35

1354902 DQG (2017 03 17, 2017 03 03) 6, 19

1354935 LURS (2017 02 01) 1

1354956 CRIMPED (2017 04 20, 2016 10 26) 34

1354983 KINMAC (2017 04 20)

CFE: 27.05.01 7

1355014 CRIMPING (2017 04 20, 2016 10 26) 34

1355021 2016 08 19)

CFE: 28.05.00 29, 30, 43

1355031 S. COIFMAN (2017 01 06) 9, 14

1355034 DextroFAT (2016 12 13) 31

1355035 FaserSan (2016 12 13) 31

1355036 Protamino (2016 12 13) 31

1355037 Lactoma (2016 12 13) 31

1355038 SHINING CROWN (2016 12 06)

CFE: 27.05.02, 29.01.12 9, 28

1355039 PorcSan (2016 12 09) 31

1355040 BoliSan (2016 12 20, 2016 12 15) 5, 31

1355041 SanEnergy (2017 01 11, 2016 08 08) 31

1355063 ManFlu (2017 04 26, 2016 11 02) 5, 29, 30

1355069 PRIMIGI (2016 11 14)

CFE: 01.15.23, 26.02.01, 

27.05.01, 29.01.12

10, 12, 18

1355128 yamo (2017 03 15) 5, 29, 30, 31, 32

1355132 JOWA (2017 03 10, 2016 09 14) 3, 5

1355199 heydate (2017 01 16, 2016 09 18)

CFE: 01.15.21, 02.09.01, 29.01.04 45

1355200 awei (2017 02 02)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 11, 18, 20

1355223 ENRICO POLO MAN’S COLLECTION 

(2017 05 16)
CFE: 02.01.08, 21.03.07, 26.11.21, 29.01.13 25, 35

1355289 M grillcafe (2016 11 03, 2016 07 18)

CFE: 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13 16, 21, 29, 30, 

35, 43
1355293 like u (2016 11 29)

CFE: 27.03.01 16, 18

1355294 DAFNI black (2017 01 19, 2016 07 20)

CFE: 27.05.10 8, 21

1355295 DAFNI go (2017 01 19, 2016 07 20)

CFE: 27.05.10 8, 21

1355350 SAFIRA (2017 01 30) 23, 35

1355372 RUIXING (2016 10 24)

CFE: 27.05.01 7

1355382 ASP (2016 12 21)

CFE: 27.05.19 12

1355392 Siberian way (2017 03 03, 2017 02 07) 33

1355427 Nutriliq’ (2017 03 02, 2017 02 07) 31

1355428 GENESIS (2017 02 13, 2016 10 31) 25

1355446 WITT/KIEFFER (2017 05 16) 35

1355465 MAGICLOUD (2017 01 23)

CFE: 26.02.01, 27.05.01, 28.03.00 41

1355487 solar (2016 09 15, 2016 09 04)

CFE: 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12 35, 37, 39, 

41, 42
1355491 BOLGRAD (2016 11 10)

CFE: 26.01.18, 27.05.01, 28.05.00 33

1355517 RUSSIAN BEAR (2017 05 03)

CFE: 28.05.00 30

1355528 ALTO ATACAMA (2017 04 06, 2017 01 16) 33

1355532 WONDJINA (2017 05 03, 2017 01 23) 33

1355533 CULA (2017 05 03, 2017 01 27) 33

1355538 PETER WEINBACH

(2017 05 03, 2017 01 27)

33
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1355580 V (2016 10 20, 2016 10 10)

CFE: 05.03.11, 27.05.08 29, 30, 43

1355699 transcargo (2017 01 23, 2016 08 16)

CFE: 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12 36, 39, 42

1355750 2017 03 24, 2016 12 05)

CFE: 05.07.10, 24.17.02, 26.01.04 16, 33, 35

1355768 ROTO-CART PATIS 

(2017 02 27, 2016 12 13)

16

1355789 2017 04 10)

CFE: 26.01.01 7

1355876 H G (2017 05 03)

CFE: 26.04.18, 27.05.24 7

1355946 ZEPTOROZ (2017 05 19) 5

1356006 YOU GOT SOUL 

(2016 06 16, 2015 12 16)

25, 28, 35, 

41



WYKAZ  KLASOWY  WYZNACZONYCH  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.  

NA  TERYTORIUM  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ  

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  937701, 1329455, 1354935 

2  1329455 

3  1355132 

4  1354803 

5  1355040, 1355063, 1355128, 1355132, 1355946 

6  855406, 1354803, 1354902 

7  1354983, 1355372, 1355789, 1355876 

8  1354803, 1355294, 1355295 

9  1272078, 1301770, 1355031, 1355038 

10  1355069 

11  1354803, 1355200 

12  1355069, 1355382 

14  1259007, 1355031 

16  1247281, 1272078, 1354803, 1355289, 1355293, 1355750, 1355768 

17  937701 

18  1259007, 1346500, 1355069, 1355200, 1355293 

19  855406, 937701, 1329455, 1354902 

20  1355200 

21  1354803, 1355289, 1355294, 1355295 

23  1355350 

24  1354803 

25  597311, 1259007, 1346500, 1354850, 1355223, 1355428, 1356006 

28  674627, 1355038, 1356006 

29  730497, 1354803, 1355021, 1355063, 1355128, 1355289, 1355580 

30  1354803, 1355021, 1355063, 1355128, 1355289, 1355517, 1355580 

31  883967, 964134, 1354803, 1355034, 1355035, 1355036, 1355037,

 1355039, 1355040, 1355041, 1355128, 1355427 

32  1355128 

33  1355392, 1355491, 1355528, 1355532, 1355533, 1355538, 1355750 

34  1354956, 1355014 

35  1247281, 1272078, 1346500, 1354850, 1354856, 1355223, 1355289,

 1355350, 1355446, 1355487, 1355750, 1356006 

36  1272078, 1355699 

37  855406, 1355487 

38  1272078 

39  1355487, 1355699 

41  1272078, 1355465, 1355487, 1356006 

42  1272078, 1355487, 1355699 

43  1355021, 1355289, 1355580 

45  1355199



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.

462739 HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017 02 21 5

464290 EMVCo, LLC

2017 04 03 9, 36, 42

467042 ALNEA Sp. z o.o

2017 04 13 7, 9

459413 Henkel Iberica S.A.

2017 04 28 3, 35, 44

464742 RAUSCHER CONSUMER PRODUCTS GMBH

2017 04 28 3, 5

466112 GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA

2017 06 01 4

467481 BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

2017 07 04 5

468946 Lek SA

2017 07 11 3, 5

468425 JĘDRZEJUK PIOTR HUSTLA

2017 07 07 25, 35, 40

460738 POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE 

ZARZĄD GŁÓWNY
2017 07 10 39, 41, 42, 43



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH 
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, 

wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, 

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1335725 Socit des Produits Nestl SA

2017 07 13 30, 35
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