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

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

 Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BiUletyn
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2017 r. Nr ZT32

OgłOszeNia  O  zgłOszONych  W  URzĘDzie PaTeNTOWyM  
zNakach  TOWaROWych

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje  
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych,  
mają następujące znaczenie:

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*

(510) – wykaz towarów i/lub usług

(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją  
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego

(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)

(540) – prezentacja znaku towarowego

(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, 
jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego 
albo wspólnego prawa ochronnego

(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL



ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM  
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego  
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej 

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS  
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(210) 456130 (220) 2016 05 09
(731) ŁUKPASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karczew
(540) ŁukPasz

(531) 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 pasze lecznicze dla zwierząt, 31 pasze dla 
zwierząt, dodatki do pasz nie dla celów leczniczych, pełno-
porcjowe mieszanki paszowe dla zwierząt, mieszanki pasz 
uzupełniające, artykuły jednoskładnikowe do żucia dla zwie-
rząt, preparaty zwiększające niesienie się drobiu, kiszonki 
jako pokarm dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, 
odpady z gorzelni jako pokarm dla zwierząt, otręby zbożowe, 
wapno do pasz dla zwierząt, produkty do hodowli i tuczenia 
zwierząt, produkty uboczne obróbki ziaren zbóż jako pasza 
dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, 
wysłodziny, wytłoki z owoców, ziarno do żywienia zwierząt, 
przynęty dla wędkarzy jaja wylęgowe, żywe pisklęta drobiu, 
żywy drób do hodowli, produkty do hodowli drobiu.

(210) 456131 (220) 2016 05 09
(731) ŁUKPASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karczew
(540) ŁUKPASZ
(510), (511) 5 pasze lecznicze dla zwierząt, 31 pasze dla 
zwierząt, dodatki do pasz nie dla celów leczniczych, pełno-
porcjowe mieszanki paszowe dla zwierząt, mieszanki pasz 
uzupełniające, artykuły jednoskładnikowe do żucia dla zwie-
rząt, preparaty zwiększające niesienie się drobiu, kiszonki 
jako pokarm dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, 
odpady z gorzelni jako pokarm dla zwierząt, otręby zbożowe, 
wapno do pasz dla zwierząt, produkty do hodowli i tuczenia 
zwierząt, produkty uboczne obróbki ziaren zbóż jako pasza 
dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, 
wysłodziny, wytłoki z owoców, ziarno do żywienia zwierząt, 
przynęty dla wędkarzy jaja wylęgowe, żywe pisklęta drobiu, 
żywy drób do hodowli, produkty do hodowli drobiu.

(210) 457504 (220) 2016 06 07
(731) BUKOWIAŃSKIE TOWARZYSTWO GEOTERMALNE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bukowina Tatrzańska

(540) B FUNDACJA BUKOVINA

(531) 26.07.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03, 29.01.04
(510), (511) 35 Promocja dóbr kultury, sztuki oraz trady-
cji regionu Podhala, promocja regionu Podhala, promocja 
zdrowia i rehabilitacji, 36 usługi gromadzenia funduszy na: 

cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, fundowanie 
stypendiów, sponsorowanie finansowe uczniów i rodzin 
będących w trudnej sytuacji materialnej, 41 propagowanie 
wiedzy i pomoc w zakresie kultury fizycznej, oświaty, wy-
chowania i pomocy społecznej, inicjowanie i prowadzenie 
poradnictwa i pomocy w zakresie czynnego wypoczynku, 
sportu i turystyki, pomoc w organizacji konkursów, lote-
rii i obozów sportowych, udostępnianie karnetów stępu 
na termy, 44 podejmowanie i wspieranie działań związa-
nych z ochroną i promocją zdrowia poprzez rozwijanie, upo-
wszechnianie rehabilitacji, pomoc strażakom OSP poszko-
dowanym w trakcie akcji ratowniczych przez fundowanie 
sprzętu rehabilitacyjnego.

(210) 458317 (220) 2016 06 27
(731) ZNMR MOTORS COMPANY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostróda
(540) OSTRÓDA ZNMR

(531) 15.01.17, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 mechaniczne narzędzia rolnicze o napędzie 
innym niż ręczny - wały korbowe.

(210) 458372 (220) 2016 06 29
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DIOSACTIN
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, leki dla ludzi, prepa-
raty farmaceutyczne, suplementy diety dla ludzi, suplemen-
ty diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku 
medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, 
napoje witaminizowane, lecznicze napoje mineralne.

(210) 458462 (220) 2016 06 30
(731) MYTAR MARCIN, Kraków
(540) MONUMENT FUND
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia, ubezpieczenia hipoteczne, 
działalność finansowa, udzielanie pożyczki hipotecznej, ban-
kowość hipoteczna i pośrednictwo hipoteczne, organizo-
wanie finansów na kredyty hipoteczne, kredyty hipoteczne 
i usługi finansowania, usługi w zakresie renty hipotecznej, 
ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, pożyczki 
hipoteczne i pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecz-
nych, pożyczki hipoteczne, agencje nieruchomości, agencje 
mieszkaniowe, agencje pośrednictwa w handlu nierucho-
mościami, wycena nieruchomości, doradztwo w zakresie 
rynku nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, admini-
strowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościa-
mi, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń 
biurowych, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchome-
go, pośrednictwo inwestycyjne, zarządzanie majątkiem nie-
ruchomym, zarządzanie portfelem inwestycyjnym, majątek 
nieruchomy (wycena -), oszacowanie [wycena]majątku nie-
ruchomego, finansowanie zakupów, doradztwo finansowe, 
transakcje finansowe.

(210) 458504 (220) 2016 07 01
(731) WARSZAWSKIE CENTRUM EXPO XXI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EXPO XXI WARSZAWA
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi 
w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agen-
cji public-relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku 
towaru, usługi, firmy, usługi agencji importowo-eksporto-
wych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, 
reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, rekla-
ma korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie 
w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego 
w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w za-
kresie promocji towarów i usług, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, dekorowanie wystaw sklepowych, wynajem 
powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej, 
prezentowanie w mediach produktów dla handlu detalicz-
nego, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania mar-
ketingowe, badania rynku, badanie opinii publicznej, pro-
gnozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja 
materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie danych 
w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie 
reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia 
reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy 
towarów, prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
rozlepianie plakatów reklamowych, wycena działalności 
handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych i reklamowych, kolportaż próbek reklamowych, po-
średniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradz-
two handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii 
reklamowych, promocja towarów, prowadzenie programów 
lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie tymczaso-
wych materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż 
w punkcie handlowym, rozdawanie materiałów reklamo-
wych w punkcie sprzedaży, wynajem modelek i modeli 
dla celów promocji sprzedaży, pozycjonowanie produktów 
na półkach sklepowych, wynajmowanie nośników reklamo-
wych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu, pośred-
nictwo pracy, dobór personelu za pomocą metod psycho-

technicznych, produkcja filmów reklamowych, produkcja 
słuchowisk reklamowych i reklamowych utworów muzycz-
nych, usługi zaopatrywania osób trzecich w towary przezna-
czone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, 36 usługi 
agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, 
usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych 
dotyczące nieruchomości, pozyskiwanie środków finanso-
wych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego 
i ruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomo-
ściami, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyce-
ny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości z ryku wtórne-
go i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nie-
ruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo 
w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, zarządza-
nie majątkiem ruchomym i nieruchomym, 41 organizowanie 
i prowadzenie koncertów, zjazdów, konferencji, kongresów, 
seminariów i sympozjów, organizowanie przyjęć, organizo-
wanie imprez plenerowych, organizowanie imprez okolicz-
nościowych, organizowanie imprez integracyjnych, organi-
zowanie imprez edukacyjnych, organizowanie konkursów 
edukacyjnych, organizowanie loterii, organizowanie wystaw 
z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie pokazów 
mody, informacja o wypoczynku, usługi rozrywkowe, usługi 
sportowe, usługi artystyczne, usługi konferansjerów, usługi 
impresariów, usługi animatorów, imprezy sportowe, paint-
ball, organizowanie zawodów sportowych, usługi związane 
z organizacją wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sporto-
wego, wypożyczanie sprzętu rozrywkowego, organizowa-
nie konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, 
organizowanie gier strategicznych w pomieszczeniach halo-
wych i w plenerze, informacja o imprezach rozrywkowych, 
organizowanie obozów sportowych, obsługa pól golfowych, 
parki rozrywki, udostępnianie sprzętu do karaoke, wynajmo-
wanie terenów o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, 
wynajmowanie kortów tenisowych, wypożyczanie dekoracji, 
komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, 
publikowanie książek, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów in-
nych niż reklamowe, produkcja filmów innych niż reklamowe, 
produkcja programów oraz audycji radiowych i telewizyj-
nych, planowanie, organizowanie i prowadzenie przebiegu 
przyjęć, sporządzanie napisów dla filmów w wersji oryginal-
nej, sporządzanie dubbingu dla filmów, studia filmowe, stu-
dia nagrań, tłumaczenia tekstów innych niż reklamowe.

(210) 459058 (220) 2016 07 12
(731) GIL PIOTR PG FINANCE, Dąbrowa Górnicza
(540) WELTOUR
(510), (511) 12 rowery i części rowerowe, bagażniki rowe-
rowe, 35 sprzedaż, w tym przez Internet, rowerów i części 
rowerowych, bagażników rowerowych, odzieży sportowej, 
butów sportowych, 37 naprawa sprzętu rowerowego, na-
prawa sprzętu sportowego, okresowe przeglądy techniczne 
szyn kolejowych, naprawa, konserwacja, remonty pojazdów 
szynowych, taboru i szyn kolejowych, montaż szyn kolejo-
wych, doradztwo inżynieryjne, regeneracja maszyn i szyn 
kolejowych zużytych lub częściowo zniszczonych, 40 ob-
róbka skrawaniem części dla osób trzecich (usługi warszta-
tu mechanicznego), obróbka metali, informacje o obróbce 
materiałów, szlifowanie, ścieranie, usługi spawalnicze, usługi 
spawalnictwa termicznego, produkcja na zamówienie arty-
kułów żelaznych, 41 usługi w zakresie prowadzenia klubu 
sportowego, organizacja zgrupowań związanych z zawoda-
mi sportowymi, organizowanie imprez sportowych, organi-
zowanie rajdów rowerowych zwłaszcza rekreacyjnych.
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(210) 459699 (220) 2016 07 28
(731) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA 

AKCYJNA, Płock
(540) Bułkanapka
(510), (511) 29 gotowe posiłki, a mianowicie kanapki i/lub 
sałatki, ujęte w klasie 29, 30 batoniki zbożowe, przekąski 
zbożowe, chipsy [produkty zbożowe], biszkopty, ciastka,  wy-
roby cukiernicze, gofry, herbatniki petit-beurre, herbatniki, 
krakersy, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, 
hamburgery [kanapka], hot-dogi [kanapka], pieczywo, ciasta, 
kanapki, pizza, wyroby piekarnicze, zapiekanki, pieczywo za-
mrożone, paszteciki, naleśniki, bułki.

(210) 459701 (220) 2016 07 28
(731) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA 

AKCYJNA, Płock
(540) Soktail
(510), (511) 29 owoce w puszkach, owoce konserwowane, 
owoce kandyzowane, mrożone owoce, napoje mleczne  
zawierające owoce, owoce lukrowane, galaretki owocowe, 
chipsy owocowe, desery owocowe, przekąski na bazie owo-
ców, przekąski z owoców, koktajle mleczne, napoje mlecz-
ne, desery mleczne, sałatki owocowe, 32 napoje bezalko-
holowe, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, 
napoje o smaku warzywnym, soki warzywne [napoje], soki 
warzywne, napoje owocowe, soki owocowe do użytku jako 
napoje, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, wody 
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, na-
poje owocowe i soki owocowe, napoje zawierające głównie 
soki owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, bezalko-
holowe, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, 
syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(210) 460495 (220) 2016 08 19
(731) ALTERNATYWNY KLUB SPORTOWY ZŁY, Warszawa
(540) AKS Z ZŁY

(531) 26.04.03, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież sportowa, odzież ze skóry, szale, sza-
liki, bandany na szyję, kapelusze, czapki, czapki z daszkiem, 
chusty, fulardy, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, 
bluzy, kombinezony, korki do butów piłkarskich, buty piłkar-
skie, obuwie sportowe, obuwie gimnastyczne, getry, leggin-
sy, koszulki gimnastyczne, koszulki sportowe, spodenki spor-
towe, dresy, napierśniki, plastrony, t-shirty, 32 piwo, napoje 
owocowe i soki owocowe, soki warzywne, wody mineralne 
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, syropy i inne 
preparaty do produkcji napojów, 41 informacja o impre-
zach rozrywkowych i rekreacji, gimnastyka jako instruktaż, 
organizowanie i obsługa konferencji, sympozjów, zjazdów, 
seminariów, szkoleń, kongresów, organizowanie konkursów 
edukacyjnych, rozrywkowych, sportowych, publikowanie 
i wypożyczanie książek, organizowanie loterii, organizowanie 
i prowadzenie obozów sportowych i edukacyjnych, organi-
zowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie zawodów 
sportowych, organizowanie imprez sportowych, rozrywko-
wych, rekreacyjnych, edukacyjnych, organizowanie i pro-
wadzenie wystaw z dziedziny kultury fizycznej i sportu, pu-
blikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, realizacja 

i wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo, wy-
pożyczanie sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów 
i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, 
usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, wypożyczanie 
sprzętu sportowego, zawodowe porady w zakresie edukacji 
i sportu, kształcenie w zakresie kultury fizycznej, wynajmo-
wanie stadionów i urządzeń sportowych prowadzenie tre-
ningów w zakresie dyscyplin sportowych, produkcja filmów, 
utworów wizualnych, audiowizualnych.

(210) 461130 (220) 2016 09 05
(731) GRUPA NOWA FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) APTEKA SPOŁECZNA

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
antybiotyki, środki antykoncepcyjne: antyseptyki: preparaty 
chemiczne do celów medycznych, farmakologicznych i we-
terynaryjnych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
opatrunkowe, leki do celów medycznych i weterynaryjnych, 
substancje dietetyczne, środki odkażające, nalewki leczni-
cze, witaminy, zioła, żywność dla niemowląt, 35 sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, wetery-
naryjnych, sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, pro-
wadzenie aptek, administrowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, usługi badania rynku i opinii publicznej w za-
kresie farmaceutyki, dystrybucja materiałów reklamowych 
o lekach i farmaceutykach w postaci próbek, druków, pro-
spektów, broszur, informatorów, franczyza, rekrutacja perso-
nelu, 44 sporządzanie receptur w aptekach, usługi doradcze 
świadczone przez apteki.

(210) 461135 (220) 2016 09 05
(731) DECEWICZ-BŁAUT DOROTA, Legionowo
(540) KODEMii
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, pokazy towarów reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, oferowanie dla konsumentów i przed-
siębiorców w ramach handlu detalicznego i hurtowego tak-
że za pośrednictwem internetu produktów: wyposażenia 
i dekoracji wnętrz, odzieżowych, dodatków ubraniowych, 
butów, toreb i torebek, akcesoria do sprzętu elektroniczne-
go, etui do sprzętu elektronicznego, reklama, agencje infor-
macji handlowej organizowanie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, organizowanie sprzedaży w trybie 
aukcji, agencje importowo eksportowe, agencje reklamowe, 
public relations, dekoracja wystaw sklepowych, sprzedaż 
detaliczna i hurtowa artykułów: wyposażenia i dekoracji 
wnętrz, odzieżowych, dodatków ubraniowych, butów, to-
reb i torebek, akcesoria do sprzętu elektronicznego, etui 
do sprzętu elektronicznego, marketing, agencje informacji 
handlowej, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom, projektowanie materiałów reklamowych, publi-
kowanie tekstów sponsorowanych, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw w za-
kresie zaopatrywania osób trzecich w artykuły: wyposażenia 
i dekoracji wnętrz, odzieżowych, dodatków ubraniowych, 
butów, toreb i torebek, akcesoria do sprzętu elektroniczne-
go, etui do sprzętu elektronicznego, promocja sprzedaży dla 
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osób trzecich, usługi w zakresie handlu i usługi informatycz-
ne dla konsumentów, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych.

(210) 461461 (220) 2016 09 14
(731) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa
(540) KURiER LiNE
(510), (511) 33 wódka, 39 transport morski gazu ziemnego 
skroplonego, usługi dystrybucji gazu, transport ropy nafto-
wej, transport kontenerów.

(210) 461610 (220) 2016 09 16
(731) Healthymouth, LLC, Malibu, US
(540) THE PET THAT IS ESSENTIAL  

TO YOU IS ESSENTIAL TO US
(510), (511) 31 woda do picia dla zwierząt, koncentrat w pły-
nie do sporządzania napojów dla zwierząt.

(210) 462690 (220) 2016 10 14
(731) STAROPOLSKIE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) Broker4u

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.01.01, 24.01.23, 26.13.25
(510), (511) 36 ubezpieczenia, ubezpieczenia medyczne, 
ubezpieczenia majątkowe (nieruchomości), usługi zarządza-
nia ubezpieczeniami, usługi brokerów w ubezpieczeniach.

(210) 462971 (220) 2016 10 21
(731) LABORATOIRE L’IDEAL PARISIEN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Bishōjo Medical
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry 
i włosów, preparaty do makijażu, środki kosmetyczne do pie-
lęgnacji skóry ciała i włosów, antyperspiranty, aromaty i olejki 
aromatyczne, balsamy, barwniki do celów kosmetycznych, 
bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bieli-
zny, błyszczyki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty, ekstrakty do perfum, esencje ete-
ryczne, olejki eteryczne, olejki esencjonalne, farby do wło-
sów, preparaty do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosme-
tyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, pasty, ze-
stawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosme-
tyczne, kremy po goleniu, kremy do wybielania skóry, lakiery 
do paznokci, lotiony do celów kosmetycznych, masła do cia-
ła, maski do włosów, maseczki kosmetyczne, maści do celów 
kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne, mleczko kosmetycz-
ne, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, my-
dełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła przeciwpotowe, 
mydła toaletowe, mydła zapachowe, odświeżacze do ust, 
preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, olejki 
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, 
olejki toaletowe, olejki do kąpieli, odżywki do włosów, pły-
ny do pielęgnacji włosów, preparaty do układania wło-
sów, pianki do golenia, pianki do układania włosów, lakiery 
do utrwalania fryzury, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty do pielęgnacji 
jamy ustnej nie do celów leczniczych, płyny do pielęgnacji 

włosów, płyny kosmetyczne, płyny do kąpieli, płyny po go-
leniu, płyny do zębów, puder do makijażu, pomadki do ust, 
pomady do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony 
przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty ką-
pielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne 
do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, prepa-
raty do ochrony przed słońcem, serum kosmetyczne, sole 
kąpielowe, szampony, szminki, środki do czyszczenia zębów, 
talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, środki 
zapachowe odświeżające powietrze, świece zapachowe, 
produkty toaletowe, woda toaletowa, wody kolońskie, wody 
lawendowe, wody zapachowe, woda utleniona do celów 
kosmetycznych, wosk do depilacji, wybielacze do celów 
kosmetycznych, olejki toaletowe, przybory toaletowe, tu-
sze do rzęs, wata do celów kosmetycznych, patyczki z watą 
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wyroby 
perfumeryjne, żele, żele do włosów, żele do masażu, prepa-
raty kosmetyczne do masażu, olejki do masażu, peelingi, pe-
elingi do masażu, oliwki do masażu, preparaty do usuwania 
farby, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów 
medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla 
ludzi i zwierząt, aromatyczne i balsamiczne preparaty do ce-
lów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycznych, 
antyseptyki, antybiotyki, apteczki przenośne wyposażone, 
balsamy do celów leczniczych, borowina lecznicza, prepara-
ty balsamiczne i aromaterapeutyczne do celów leczniczych, 
biologiczne preparaty do celów medycznych, błonnik po-
karmowy, enzymy dla celów farmaceutycznych, detergenty 
do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana 
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowa-
ne do celów medycznych, enzymy dla celów medycznych, 
guma do żucia do celów leczniczych, kadzidełka do od-
straszania owadów, kamfora do celów medycznych, lotiony 
do celów farmaceutycznych, maści do celów farmaceutycz-
nych, oleje lecznicze, olejek kamforowy do celów medycz-
nych, preparaty chemiczne dla celów farmaceutycznych 
i medycznych, preparaty enzymatyczne dla celów farma-
ceutycznych i medycznych, mineralne suplementy diety, 
odżywcze suplementy diety, herbaty ziołowe do celów lecz-
niczych, preparaty bakteriologiczne dla celów medycznych, 
sole do kąpieli do celów leczniczych, preparaty terapeutycz-
ne do kąpieli, sole do kąpieli mineralnych, maści lecznicze 
do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami 
dla ludzi i zwierząt, preparaty biologiczne do celów me-
dycznych, napoje lecznicze, nalewki dla celów leczniczych, 
napoje dietetyczne dla celów leczniczych, oleje dla celów 
leczniczych, pokarm dla niemowląt, środki przeciwbólowe, 
środki przeczyszczające, preparaty witaminowe, wyciągi dla 
celów leczniczych, zioła lecznicze, cukierki dla celów lecz-
niczych, mleko w proszku dla dzieci, środki bakteriobójcze, 
środki grzybobójcze, środki dezynfekcyjne dla celów higie-
nicznych, środki zmniejszające apetyt do celów medycz-
nych, syropy do użytku medycznego, preparaty wspoma-
gające odchudzanie, tabletki wspomagające odchudzanie, 
trociczki do odymiania, żelatyna dla celów medycznych, 
żele do masażu do celów medycznych, preparaty do masa-
żu do celów medycznych, olejki do masażu do celów me-
dycznych, peelingi do masażu do celów medycznych, oliwki 
do masażu do celów medycznych, preparaty czyszczące 
do szkieł kontaktowych, preparaty farmaceutyczne, herbata 
lecznicza, herbaty ziołowe do celów medycznych, kapsułki 
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kompre-
sy, lecznicze napary, leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach, 
leki do użytku medycznego, wody mineralne do celów lecz-
niczych, mleko w proszku dla niemowląt, środki nasenne, 
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środki uspokajające, pastylki do celów leczniczych, środki 
przeciwbólowe, woda termalna, mydła dezynfekujące, my-
dła lecznicze.

(210) 464619 (220) 2016 12 01
(731) REICH DARIUSZ MARIAN, Gdańsk
(540) viola
(510), (511) 18 Skóra i imitacje skóry, kufry, torby podróżne, 
walizki, aktówki, dyplomatki, torebki, tornistry, torby po-
dróżne na ubrania, kuferki przenośne na kosmetyki, port-
fele, portmonetki, paski, etui do kluczy, etui na krawaty, 
trzosy, sakiewki ze skóry, futerały na butelki, parasolki, para-
sole przeciwsłoneczne i laski, 25  Odzież, odzież sportowa, 
obuwie, nakrycia głowy, kapelusze, 26 Klamry do odzieży, 
klamry do pasków, napy, numery startowe, opaski na włosy, 
emblematy ozdobne, artykuły pasmanteryjne za wyjątkiem 
nici, siatki na włosy, sprzączki do ubrań, falbany do odzieży, 
koronki, taśmy wykończeniowe, zapięcia do odzieży, wstążki, 
zamki błyskawiczne, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trze-
cich różnych towarów z branży: kosmetycznej, biżuteryjnej, 
odzieżowej, obuwniczej, galanterii skórzanej, akcesoriów 
i dodatków ubraniowych, pozwalające potencjalnemu od-
biorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować te 
towary w hurtowni, sklepie, z katalogu różnych artykułów, 
na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektro-
nicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzy-
stując zamówienie korespondencyjne, używając środków 
telekomunikacji, informacja o następujących usługach: zgru-
powanie na rzecz osób trzecich różnych towarów z branży: 
kosmetycznej, biżuteryjnej, odzieżowej, obuwniczej, galan-
terii skórzanej, akcesoriów i dodatków ubraniowych, pozwa-
lające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się 
z ofertą oraz kupować te towary w hurtowni, sklepie, z kata-
logu różnych artykułów, na stronie internetowej, za pośred-
nictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu 
telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, 
używając środków telekomunikacji .

(210) 464620 (220) 2016 12 01
(731) REICH DARIUSZ MARIAN, Gdańsk
(540) VIOLA

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Skóra i imitacje skóry, kufry, torby podróżne, 
walizki, aktówki, dyplomatki, torebki, tornistry, torby po-
dróżne na ubrania, kuferki przenośne na kosmetyki, port-
fele, portmonetki, paski, etui do kluczy, etui na krawaty, 
trzosy, sakiewki ze skóry, futerały na butelki, parasolki, para-
sole przeciwsłoneczne i laski, 25 Odzież, odzież sportowa, 
obuwie, nakrycia głowy, kapelusze, 26 Klamry do odzieży, 
klamry do pasków, napy, numery startowe, opaski na włosy, 
emblematy ozdobne, artykuły pasmanteryjne za wyjątkiem 
nici, siatki na włosy, sprzączki do ubrań, falbany do odzieży, 
koronki, taśmy wykończeniowe, zapięcia do odzieży, wstąż-
ki, zamki błyskawiczne, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trze-
cich różnych towarów z branży: kosmetycznej, biżuteryjnej, 
odzieżowej, obuwniczej, galanterii skórzanej, akcesoriów 
i dodatków ubraniowych, pozwalające potencjalnemu od-
biorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować te 
towary w hurtowni, sklepie, z katalogu różnych artykułów, 
na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektro-
nicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzy-
stując zamówienie korespondencyjne, używając środków 

telekomunikacji, informacja o następujących usługach: zgru-
powanie na rzecz osób trzecich różnych towarów z branży: 
kosmetycznej, biżuteryjnej, odzieżowej, obuwniczej, galan-
terii skórzanej, akcesoriów i dodatków ubraniowych, pozwa-
lające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się 
z ofertą oraz kupować te towary w hurtowni, sklepie, z kata-
logu różnych artykułów, na stronie internetowej, za pośred-
nictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu 
telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, 
używając środków telekomunikacji.

(210) 464759 (220) 2016 12 05
(731) NAOS Société par Actions Simplifiée,  

Aix-en-Provence, FR
(540) SUN SPA
(510), (511) 3 mydło, produkty perfumeryjne, olejki eterycz-
ne, kosmetyki, kremy, dezodoranty do użytku osobistego, 
płyny do włosów, pasta do zębów, preparaty kosmetyczne 
do ujędrniania skóry, preparaty kosmetyczne do wybielania 
skóry, preparaty kosmetyczne do czyszczenia skóry, prepa-
raty kosmetyczne do celów odchudzających, preparaty ko-
smetyczne do opalania i ochrony przed słońcem, preparaty 
do depilacji, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
dla ludzi, doradztwo w zakresie dermatologii i kosmetyki, 
doradztwo w zakresie zdrowia i pielęgnacji ciała i skóry, do-
radztwo w zakresie higieny żywności i suplementów żywie-
niowych, dokonywanie diagnozy w ramach przygotowań 
do pielęgnacji dermatologicznej i opieki żywieniowej, kon-
sultacje w dziedzinie pielęgnacji urody.

(210) 465774 (220) 2016 12 29
(731) DAĆKO ANNA SZKŁO-SYSTEM, Kołobrzeg
(540) szkło system

(531) 26.11.01, 26.11.07, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 11 kabiny prysznicowe ze szkła, 19 balustra-
dy niemetalowe, dachy niemetalowe, drzwi niemetalowe, 
niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, szkło ala-
bastrowe, szkło bezodpryskowe, szkło budowlane, szkło 
emaliowane, do celów budowlanych, szkło izolacyjne, szkło 
okienne do użytku w budownictwie, szkło okienne z wyjąt-
kiem stosowanego w pojazdach, zabudowy ze szkła, dachy 
szklane, 20 lustra, szkło srebrzone, witryny ze szkła, 37 mon-
taż drzwi i okien ze szkła, montaż wyposażenia pomieszczeń 
ze szkła.

(210) 465834 (220) 2016 12 30
(731) SMAGAŁA KAMIL PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWE WULKAN, Pisz
(540) Tajfun

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 11 kotły grzewcze.
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(210) 465895 (220) 2017 01 03
(731) KASZKIEWICZ ANDRZEJ F.H.U. KACHUL, Gniezno
(540) POLFRYZ KOSMETYKI PROFESJONALNE

(531) 25.01.05, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa: kosmetyków, 
akcesoriów, materiałów jednorazowych, urządzeń oraz mebli 
kosmetycznych jak i fryzjerskich.

(210) 466062 (220) 2017 01 05
(731) IZOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarszewy
(540) IZOLEX

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.01, 26.03.01
(510), (511) 1 kleje [klejenie], kleje kontaktowe, kleje poliute-
ranowe, kleje do płytek, kleje do pokryć podłogowych, kleje 
do powłok sufitowych, kleje do wykańczania i gruntowania, 
kleje przemysłowe do użytku w budownictwie, kleje do po-
kryć dachowych nakładane na gorąco, kleje na bazie kauczu-
ku do użytku przemysłowego, kleje do płytek podłogowych, 
sufitowych i ściennych, 17 materiały izolacji budowlanej jak: 
wełna mineralna, wata szklana do izolacji, zaprawy budow-
lane mineralne, zaprawy budowlane uszczelniające, powłoki 
uszczelniające epoksydowe i poliuretanowe, uszczelniacze 
poliuretanowe, substancje do izolacji przeciwwilgociowych, 
zaprawy izolacyjne, związki chemiczne do uszczelniania 
przecieków, materiały uszczelniające, uszczelnienia wodo-
odporne, masa bitumiczna kauczukowa, dyspersyjna folia 
hydroizolacyjna, masy szpachlowe uszczelniające, uszczelki, 
kity, taśmy uszczelniające, kleje izolacyjne, 19 szkło budow-
lane, gipsy, suche tynki, cegła, cement, wapno, uszlachetnia-
jący piasek budowlany, kruszywo, kostki betonowe, stolarka 
budowlana, opakowania z płyt pilśniowych, bitumiczne 
wyroby dla budownictwa, materiały gruntujące podłoże, 
materiały budowlane niemetalowe, materiały budowlane 
z bitumu, materiały budowlane i konstrukcyjne niemeta-
lowe, cementowe powłoki ścienne, pokrycia niemetalowe 
dla budownictwa, dyspersyjna masa asfaltowo-kauczuko-
wa, pokrycia dachowe niemetalowe, konstrukcje nieme-
talowe, baseny kąpielowe pływackie, materiały do pokryć 
nawierzchni drogi, materiały wiążące do naprawy drogi, 
okładziny niemetalowe, zaprawy budowlane, posadzki prze-
mysłowe epoksydowe.

(210) 466265 (220) 2017 01 16
(731) TALARCZYK KAROL, Kraków
(540) Booski Pads

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 3 kosmetyki samochodowe, preparaty czysz-
czące do samochodów, preparaty do pielęgnacji lakierów 
samochodowych, detergenty i aktywne piany do samocho-

dów, szampony do mycia samochodów, środki do usuwania 
owadów, smoły, kleju, płynu hamulcowego, środki ścierne, 
środki do polerowania samochodów, mleczka ścierne do sa-
mochodów, woski samochodowe syntetyczne i naturalne, 
wosk karnauba do samochodów, pasty polerskie, papiery 
ścierne, rękawice ścierne, środki do nadawania połysku sa-
mochodom, środki odtłuszczające, płyny do spryskiwaczy 
szyb samochodowych, preparaty do pielęgnacji szyb sa-
mochodowych, preparaty do mycia przednich szyb samo-
chodowych, preparaty do pielęgnacji felg i opon, preparaty 
do pielęgnacji tapicerki samochodowej, preparaty do pie-
lęgnacji dachów cabrio, środki do czyszczenia klimatyzacji 
w samochodach, środki do ochrony reflektorów samocho-
dowych, ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia, 
ściereczki do czyszczenia nasączone preparatami do polero-
wania, środki zapachowe do samochodów, saszetki zapacho-
we, dezodoranty zapachowe do samochodów, 7 maszyny 
polerskie do samochodów, tarcze polerskie, krążki polerskie, 
gąbki polerskie, nakładki polerskie, odkurzacze samochodo-
we, podnośniki samochodowe, filtry powietrza do silników 
samochodowych, 35 usługi w zakresie informacji handlo-
wych za pośrednictwem Internetu oraz rozpowszechnianie 
reklam na rzecz osób trzecich przez Internet z branży związa-
nej z kosmetykami oraz akcesoriami samochodowymi, poka-
zy towarów na portalu internetowym, publikowanie tekstów 
reklamowych dotyczących branży kosmetyków i akcesoriów 
samochodowych, organizowanie targów i wystaw handlo-
wych lub reklamowych dotyczących branży kosmetyków 
i akcesoriów samochodowych, usługi w zakresie handlu 
i usługi w zakresie informacji dla konsumentów zwłaszcza 
usługi handlu detalicznego i hurtowego w sklepach, za po-
średnictwem katalogów, środków komunikacji elektronicz-
nej, Internetu (sklepy internetowe) z branży kosmetyków 
i akcesoriów samochodowych, w szczególności: kosmetyki 
samochodowe, preparaty czyszczące do samochodów, pre-
paraty do pielęgnacji lakierów samochodowych, detergen-
ty i aktywne piany do samochodów, szampony do mycia 
samochodów, środki do usuwania owadów, smoły, kleju, 
płynu hamulcowego, środki ścierne, środki do polerowa-
nia samochodów, mleczka ścierne do samochodów, wo-
ski samochodowe syntetyczne i naturalne, wosk karnauba 
do samochodów, pasty polerskie, papiery ścierne, rękawice 
ścierne, środki do nadawania połysku samochodom, środki 
odtłuszczające, płyny do spryskiwaczy szyb samochodo-
wych, preparaty do pielęgnacji szyb samochodowych, pre-
paraty do mycia przednich szyb samochodowych, preparaty 
do pielęgnacji felg i opon, preparaty do pielęgnacji tapicerki 
samochodowej, preparaty do pielęgnacji dachów cabrio, 
środki do czyszczenia klimatyzacji w samochodach, środki 
do ochrony reflektorów samochodowych, ściereczki nasą-
czane detergentami do czyszczenia, ściereczki do czysz-
czenia nasączone preparatami do polerowania, środki zapa-
chowe do samochodów, saszetki zapachowe, dezodoranty 
zapachowe do samochodów, maszyny polerskie do samo-
chodów, tarcze polerskie, krążki polerskie, gąbki polerskie, 
nakładki polerskie, odkurzacze samochodowe, podnośniki 
samochodowe, filtry powietrza do silników samochodo-
wych, akcesoria do pielęgnacji samochodów: gąbki, szczotki 
i myjki do mycia szyb samochodowych, rękawice do mycia 
samochodów, ściągaczki wody do szyb samochodowych, 
skrobaczki do szyb samochodowych, wycieraczki do szyb 
samochodowych, zapalniczki samochodowe, bagażniki 
samochodowe, pasy bezpieczeństwa, pokrowce samocho-
dowe, dywaniki i maty samochodowe, latarki jako wskaźniki 
laserowe, usługi informacji handlowych, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, zarządza-
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nie programem rabatowym w celu umożliwienia uczestni-
kom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie 
z rabatowych kart członkowskich.

(210) 466660 (220) 2017 01 22
(731) UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wrocław
(540) Huesca
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, interak-
tywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy kom-
puterowe, komputery, monitory [programy komputerowe], 
optyczne nośniki danych, programy komputerowe [oprogra-
mowanie do pobrania], programy komputerowe nagrane, 
programy sterujące komputerowe, nagrane, przyrządy po-
miarowe, publikacje elektroniczne, do pobrania, smartfony, 
sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, 
światłowody, tablety, urządzenia do przetwarzania danych, 
urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, znaki 
cyfrowe, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie 
informacji w rejestrach, komputerowe zarządzanie plikami, 
optymalizacja stron internetowych, statystyczne zestawie-
nia, systematyzacja danych w komputerowych bazach da-
nych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, 38 komunikacja radiowa, komunikacja 
za pośrednictwem sieci światłowodowych, łączność po-
przez terminale komputerowe, przesyłanie wiadomości, 
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, 
transmisja wideo na żądanie, wspomagane komputerowo 
przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu 
do baz danych, 41 komputerowe przygotowanie materia-
łów do publikacji, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
usługi biblioteczne, 42 aktualizowanie oprogramowania 
komputerowego, analizy systemów komputerowych, bada-
nia naukowe, chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumen-
tów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa inter-
netowego, doradztwo w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, doradztwo w zakresie projektowania i roz-
budowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie 
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośred-
nictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting 
stron internetowych, instalacja oprogramowania kompute-
rowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
konwersja programów komputerowych i danych, inna niż 
konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautory-
zowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, 
opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, programowanie komputerów, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie systemów komputerowych, przechowywanie danych 
elektronicznych, tworzenie i projektowanie indeksów infor-
macji opartych na stronach internetowych dla osób trze-
cich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych 
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie 
wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzi-
nie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzi-

nie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne 
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi szyfrowania 
danych, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynaj-
mowanie serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowa-
nia komputerowego, 45 licencjonowanie oprogramowania 
komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności 
intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 466773 (220) 2017 01 27
(731) DEUTOROS HOLDINGS Ltd, Larnaka, CY
(540) Tao Tao harmony of taste

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.13
(510), (511) 20 koszyki bambusowe, 21 wyroby ceramicz-
ne dla gospodarstwa domowego, porcelana (bibeloty), 
zastawa porcelanowa, plastikowe talerze, plastikowe miski, 
plastikowe pokrywki, plastikowe sztućce, plastikowe tacki, 
plastikowe kubki, plastikowe deski do krojenia, woki (patel-
nie azjatyckie), garnki, pałeczki bambusowe, podkładki bam-
busowe, 29 buliony, grzyby suszone, grzyby konserwowe, 
oleje jadalne, olej sezamowy, konserwy rybne, konserwy 
mięsne, owoce konserwowe, warzywa konserwowe, mię-
so, produkty mleczne, mrożone owoce, mrożone warzywa, 
mrożone owoce morza, mrożone dania gotowe, bambus 
krojony, bambus konserwowy, prażynki krewetkowe, chrupki 
kukurydziane, chrupki ziemniaczane, chrupki ryżowe, zupy 
błyskawiczne, sałatki warzywne, owoce suszone, mleko ko-
kosowe, tofu, ryby, 30 ciasta, krakersy, przyprawy, herbata, 
kawa, napoje na bazie kawy, ocet, ryż, potrawy ryżowe, mąka 
ryżowa, papier ryżowy do wyrobu dań, mąka, mąka kukury-
dziana, sosy, makarony, tapioka, cukier trzcinowy, 31 orzechy 
ziemne, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy arachido-
we, migdały, ziarna sezamu, 32 napoje bezalkoholowe, soki 
owocowe w puszkach, soki owocowe w kartonikach, napoje 
energetyczne, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punk-
tów gastronomicznych, usługi gastronomiczne na stacjach 
paliwowych, bary szybkiej obsługi, restauracje samoobsłu-
gowe, restauracje, kawiarnie, usługi hotelarskie.

(210) 466776 (220) 2017 01 12
(731) STOWARZYSZENIE KIBICÓW ŁÓDZKIEGO KLUBU 

SPORTOWEGO, Łódź
(540) ŁKS

(531) 26.01.03, 26.01.16, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 emblema-
ty wyszywane, nie z metali szlachetnych, 28 siatki do upra-
wiania sportów, piłki, sprzęt sportowy, pokrowce na sprzęt 
sportowy, worki treningowe, pasy do podnoszenia ciężarów 
[artykuły sportowe], ochraniacze na ramiona [artykuły spor-
towe], obciążniki na nogi [artykuły sportowe], wyrzutnie 
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do rzutków [artykuły sportowe], ochraniacze na pięści [ar-
tykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], trampo-
liny [artykuły sportowe], kije [artykuły sportowe], oszczepy 
[artykuły sportowe], piaskownice [artykuły sportowe], nago-
lenniki [artykuły sportowe], proce [artykuły sportowe], sanki 
[artykuły sportowe], sanki bobslejowe [artykuły sportowe], 
broń paintballowa [artykuły sportowe], bloki startowe [arty-
kuły sportowe], ekrany maskujące [artykuły sportowe], broń 
harpunowa [artykuły sportowe], proce jako artykuły sporto-
we, flagi golfowe [artykuły sportowe], zasadzki myśliwskie 
[artykuły sportowe], ambony myśliwskie [artykuły sportowe], 
artykuły gimnastyczne i sportowe, ochraniacze na łokcie 
[artykuły sportowe], ochrona na pięści [artykuły sportowe], 
harpuny do broni harpunowej [artykuły sportowe], amuni-
cja do broni paintballowej [artykuły sportowe], ochraniacze 
amortyzujące przeciwko urazom [artykuły sportowe], ochra-
niacze na ramiona i łokcie [artykuły sportowe], zamaskowa-
ne kryjówki dla polujących na kaczki [artykuły sportowe], 
ochraniacze na łokcie używane podczas jazdy na desko-
rolce [artykuły sportowe], ochraniacze na łokcie używane 
podczas jazdy na rowerze [artykuły sportowe], ochraniacze 
na kolana do użycia podczas jazdy na deskorolce [artykuły 
sportowe], akcesoria do pływania, amunicja do pistoletów 
do paintballa, antenki do siatek do gry w siatkówkę, aparatu-
ra do łucznictwa, artykuły gimnastyczne, artykuły myśliwskie 
i wędkarskie, bandy do stołów bilardowych [sprzęt do gry], 
bandy do stołów bilardowych, bandy na stoły będące czę-
ściami stołów do snookera, bandy na stoły będące częściami 
stołów bilardowych, bandy na stoły bilardowe, bandy sto-
łów bilardowych, bazy baseballowe, bazy do softballu, bazy 
domowe do gry w softball, bazy miotaczy [baseball], beczki 
do rzutek, bieżnie stacjonarne do użytku w ćwiczeniach fi-
zycznych, bilardowe (kije -), bilardowe (końcówki do kijów -), 
bile ponumerowane do gry w bilard, bloczki do jogi, deski 
surfingowe, deski do wakeboardingu, deski surfingowe z ża-
glem, deski do uprawiania sportów wodnych, deski do spor-
tu wodnego skimboard, deski do pływania z latawcem [kite-
board], deski do paddleboardingu [wiosłowania na stojąco], 
deski do paddleboardingu, deski do bodysurfingu, dart, 
ciężarki na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, cięciwy łuków, 
cięciwy do łuków, celowniki do łuku, inne niż teleskopowe, 
buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, broń do szer-
mierki, bramki hokejowe, bramki do piłki nożnej, bokserskie 
worki treningowe, bodyboard, bobsleje, błoto do wcierania 
w piłki do gry w baseball i softball, bloki startowe na zawody 
sportowe, bloki startowe [do sportów na bieżni], deski typu 
bodyboard, deski windsurfingowe, deski z kołami z oponami 
do mountainboardingu, deskorolki [sprzęt rekreacyjny], de-
skorolki, dętki do piłek do gry, dmuchane baseny kąpielowe 
do celów rekreacyjnych, dołki do puttowania [golf], drążki 
do ćwiczeń, dyski sportowe, drewniane miecze do kendo, 
drążki do hantli do podnoszenia ciężarów, dyski sportowe 
[dla sportów odbywających się na wolnym powietrzu], eks-
pandery [ćwiczenia], ekspandery do klatki piersiowej, futera-
ły na narty, futerały przystosowane do noszenia artykułów 
sportowych, gry sportowe, hantle, kije do gier, koła sporto-
we, klatki do mieszanych sztuk walki, kompletne łyżwy, koń-
cówki do rzutek, konie gimnastyczne, kosze do koszykówki, 
kosze do łapania piłek, krawędzie nart, kręgle, kule bilardowe, 
krążki hokejowe, łyżwy, lotki [gry], lotnie, kule do gry w krę-
gle, kule do pchnięcia kulą, łopatki pływackie, maski do ba-
seballa, maski dla łapaczy, maski do kendo, maski osłaniające 
twarz, do użytku sportowego, maty do strzałek, maty gol-
fowe, metalowe kije golfowe, naciągi do rakiet, narty, narto-
rolki, napinacze łuków, naparstniki łucznicze, nadmuchiwane 
akcesoria unoszące się na wodzie, obciążniki na nadgarstki, 
do ćwiczeń, obciążniki nóg do użytku sportowego, obręcze 

gimnastyczne, obręcze sportowe, ochraniacze ciała do użyt-
ku sportowego, odskocznie do gimnastyki, piłki do ćwiczeń, 
piłki futbolowe, płotki [do bieżni], płetwy surfingowe, płetwy 
do nurkowania, pompki do piłek, pompki specjalnie przysto-
sowane do pompowania piłek do gier, przyrządy stosowane 
do ćwiczeń fizycznych, przyrządy stosowane w kulturystyce, 
przyrządy gimnastyczne, rękawice do gier, rakiety tenisowe, 
rakiety śnieżne, rękawice wykonane specjalnie do noszenia 
podczas uprawiania sportu, ringi bokserskie.

(210) 466784 (220) 2017 01 27
(731) CITY LEVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CL city level

(531) 27.05.01, 26.11.12
(510), (511) 36 obrót nieruchomościami, wynajem po-
wierzchni biurowej, 37 projektowanie i budowa obiektów.

(210) 466835 (220) 2017 01 30
(731) IQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) OPINIE.PL

(531) 02.07.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania rynku, socjologiczne, marketingowe, 
doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalno-
ścią gospodarczą, prowadzenia działalności gospodarczej, 
zarządzania kadrowego, reklamy, negocjacji, marketingu, ba-
dań rynkowych i socjologicznych oraz doradztwo handlowe, 
badania opinii publicznej.

(210) 466859 (220) 2017 01 30
(731) ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GK GALERIA KRAKOWSKA

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, bro-
szury, ulotki, materiały reklamowe, biurowe, materiały infor-
macyjne, mapy, zaproszenia, dyplomy, materiały firmowe, 
koperty, kubki papierowe, torby na zakupy, podłogowe 
stanowiska wystawowe z kartonu do sprzedawania pro-
duktów, ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, blocz-
ki do zapisywania wyników, kupony z zakładami, kupony 
bankowe,karty wyników, karty do kolekcjonowania, losy 
loteryjne, bony towarowe, bony upominkowe, bony war-
tościowe, broszury dotyczące gier, 35 sprzedaż artykułów 
spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków, admini-
strowanie i zarządzanie centrami handlowo - rozrywkowymi, 
sklepami, punktami usługowymi, hurtowniami, zarządzanie 
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działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu, organi-
zacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: zarządzania 
przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z organi-
zacją sieci handlowych, gastronomicznych i hotelowych oraz 
reprezentowaniem interesów osób trzecich, usługi reklamo-
we, usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób trze-
cich, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, 
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
pokazy towarów, pokazy mody w celach handlowych i pro-
mocyjnych, usługi w zakresie agencji importowych, publiko-
wanie tekstów reklamowych, prowadzenie komputerowych 
baz danych, usługi związane z udostępnianiem baz danych, 
wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmo-
wanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie 
informacji handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży 
na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, usługi 
sprzedaży przez internet prowadzenie reklamy radiowej, 
telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków elektro-
nicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn skle-
powych, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, roz-
rywkowych w celach handlowych, wyceny dotyczące spraw 
handlowych, organizowanie losowania nagród w celach pro-
mocyjnych, organizacja konkursów w celach reklamowych, 
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek, pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję 
kart rabatowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, 
motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi w zakresie kart 
lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych dla ce-
lów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi 
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub 
reklamowych, wprowadzanie na rynek nowych produktów, 
usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie oceny 
marki, 36 wydzierżawianie i wynajmowanie centrów han-
dlowych, wynajmowanie obiektów handlowych, biurowych, 
usługowych, wynajem powierzchni handlowych w centrach 
handlowo - rozrywkowych, ich administrowanie, zbieranie 
czynszu, usługi wyceny powierzchni w centrach handlowo 
- usługowo - rozrywkowych, usługi związane z dzierżawą, 
zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz 
ich obrotem, doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpiecze-
niowe, usługi związane z kredytowaniem zakupu nieru-
chomości, wycena nieruchomości, leasing nieruchomości, 
prowadzenie kantorów wymiany walut, finansowanie inwe-
stycji, emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych, 
w tym w związku z programami lojalnościowymi, emisja 
bonów wartościowych w związku z programami motywa-
cyjnymi, 37 wznoszenie obiektów budowlanych wszelkiego 
typu, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, 
wykonywanie instalacji budowlanych w tym podnoszących 
standard obiektów, wykonywanie specjalistycznych ro-
bót budowlanych, sprzątanie obiektów, 39 wynajmowanie 
miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie zgodnie z za-
mówieniem przedmiotów dystrybuowanych w centrach 
handlowych, usługi magazynowania towarów, pakowania 
i przepakowywania, usługi transportowe, wypożyczanie po-
jazdów, usługi biura podróży, 41 usługi w zakresie rozryw-
ki, sportu i rekreacji, prowadzenie salonów fitness i siłowni, 
usługi salonów gier, organizowanie i prowadzenie imprez 
rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, nocnych klu-
bów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, organizowanie kon-
kursów, gier losowych i loterii, organizowanie wystaw oraz 
imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie sym-
pozjów, kongresów, konferencji, pokazów mody, organizo-
wanie przyjęć, zabaw i festynów, publikacje elektroniczne 
on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, dzier-
żawa kin, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, usługi 

w zakresie administrowania, zarządzania i wynajmowania 
obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, pro-
dukcja i reprodukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych 
oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż 
programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek 
i tekstów innych niż reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie: 
salonów z automatami do gier, obiektów i sprzętu do kasyn, 
obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzie-
ci, obiektów i sprzętu dla studia nagrań, wynajem obiektów 
i sprzętu do realizacji programów telewizyjnych, usługi hote-
lowo - restauracyjne w zakresie podejmowania gości, usługi 
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, usługi organizowania zakładów, wystawy ro-
ślin, usługi z zakresu bibliotek on-line, mianowicie świadcze-
nie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, 
magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci kompu-
terowej on-line, szkolenia personelu: w zakresie cateringu, 
z prezentacji żywności, w zakresie technik komunikacyjnych, 
w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia maksymalnej 
ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, do-
tyczące sprzątania biur, dotyczące sprzedaży i marketingu 
w handlu detalicznym, prowadzenie przedszkoli i punktów 
opieki nad dziećmi, 43 prowadzenie kawiarni. restauracji, 
punktów gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żyw-
ności na zamówienie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal 
na posiedzenia, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni 
wokół obiektów, pielęgnacja terenów zielonych, usługi zwią-
zane z organizowaniem, prowadzeniem ośrodków ochrony 
zdrowia wszelkiego typu oraz ich zarządzaniem i admini-
strowaniem, prowadzenie poradni rehabilitacyjnych, fizjo-
terapeutycznych, psychologicznych, prowadzenie salonów 
piękności, fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicz-
nej, 45 ochrona obiektów i ludzi, opieka nad dziećmi.

(210) 466903 (220) 2017 01 30
(731) CRACOVIA BRANDS, INC., Franklin Park, US
(540) JOIN THE RYEVOLUTION

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 wódka, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 466912 (220) 2017 01 30
(731) S-MALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) S-MALL PARK

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09, 29.01.15
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, dekoracja wystaw sklepowych, handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji 
konsumenckiej], zarządzanie hotelami, agencje informacji 
handlowej, informacja o działalności gospodarczej, usługi 
marketingowe, obsługa administracyjna firm na zlecenie, wy-
stawy w celach handlowych lub reklamowych, organizacja 
pokazów mody w celach promocyjnych, pokazy towarów, 
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowy-
mi lub handlowymi, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, projektowanie ma-
teriałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
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wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajem bilbordów 
[tablic reklamowych], zarządzanie w zakresie zamówień han-
dlowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [za-
kupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie projektów budowlanych, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, 36 zarządzanie nieruchomością, 
agencje nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, dzierżawa gospodarstw rolnych, wycena nieru-
chomości, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, 
nieruchomości], organizowanie wynajmu nieruchomości, 
wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wyna-
jem biur do coworkingu, 37 budowa i naprawa magazynów, 
budowa stoisk i sklepów targowych, wynajem sprzętu bu-
dowlanego, budownictwo, czyszczenie budynków od we-
wnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie 
okien, deratyzacja, dezynfekcja, usługi doradztwa budowla-
nego, montaż drzwi i okien, konsultacje budowlane, informa-
cja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 
instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń 
biurowych, izolowanie budynków, malowanie, montaż i na-
prawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż 
i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż 
wyposażenia kuchennego, murarstwo, mycie pojazdów.

(210) 466916 (220) 2017 01 31
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) Capilarite System
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, 
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, 
oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do ce-
lów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki ete-
ryczne do pielęgnacji skory, talk i pudry do ciała, preparaty 
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed 
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do hi-
gieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toale-
towe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty 
do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielę-
gnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy 
ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środ-
ki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i prepa-
raty do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczym, kosmety-
ki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki 
i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, 
kąpiele lecznicze.

(210) 466931 (220) 2017 01 31
(731) MRÓZ-WOLANIN AGATA MOMA HOME DESIGN, Janki
(540) MOMA studio

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 żarówki oświetleniowe, żyrandole, abażury 
do lamp, lampki elektryczne na choinki, lampy elektryczne, 
lampy oświetleniowe, lampy stojące, oprawki do lamp elek-
trycznych, reflektory do lamp, rury oświetleniowe, światła 
sufitowe, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elek-
troluminescencyjnych [LED], urządzenia i instalacje oświetle-

niowe, żarniki do lamp elektrycznych, 20 zagłówki [meble], 
wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, 
tablice do zawieszania kluczy, tablice ogłoszeniowe, tablicz-
ki znamionowe, niemetalowe, taborety, toaletki, wezgłowia, 
wieszaki stojące na płaszcze, wolnostojące przepierzenia 
[meble], wózki meblowe, kanapy, blaty stołowe, dekoracje 
wiszące, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, dzwonki do drzwi niemetalowe, nieelektryczne, 
drzwi do mebli, dzwonki wiatrowe, łóżka hydrostatyczne 
nie do celów leczniczych, materace, kanapo - tapczany, łóż-
ka drewniane, karnisze do zasłon, kartoteki [meble], kołatki 
do drzwi z materiałów niemetalowych, kasety do ekspozy-
cji biżuterii, kredensy, krzesła, lusterka ręczne [lusterka toa-
letowe], lustra (srebrzone szkło), ławy [meble], łóżeczka dla 
małych dzieci, łóżka, materace dmuchane, do celów nieme-
dycznych, maty do kojców dziecięcych, maty do przewija-
nia niemowląt, półki magazynowe, pudełka drewniane lub 
z tworzyw sztucznych, pulpity [meble], maty do spania, me-
ble, meble biurowe, meble metalowe, meble ogrodowe, me-
ble szkolne, listwy do ram obrazów, nadmuchiwane meble, 
ramy do obrazów, osłony do kominków (meble), osprzęt nie-
metalowy do drzwi, osprzęt niemetalowy do łóżek, osprzęt 
niemetalowy do mebli, osprzęt niemetalowy do okien, 
ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, 
parawany [meble], płytki lustrzane, płytki z prasowanego 
bursztynu, podgłówki, wałki, podstawy łóżek, poduszki, 
poduszki dmuchane, do celów niemedycznych, sznury 
do podwiązywania zasłon, szyldy z drewna lub tworzyw 
sztucznych, tablice do zawieszania kluczy, taborety, pulpity 
do pracy w pozycji stojącej, ramki do haftowania, siedzenia 
metalowe, skrzynie [paki] niemetalowe, skrzynki na zabawki, 
stoiska wystawowe, stojaki do butelek, stojaki na kapelusze, 
stojaki na książki, stojaki na parasole, stojaki na ręczniki [me-
ble], stojaki, półki, stoliki pod maszyny do pisania, stoliki ru-
chome pod komputery, stoły, stoły do masażu, stoły kreślar-
skie, stoły metalowe, szafki na lekarstwa, szafki niemetalowe 
do przechowywania żywności, szafki zamykane, wykończe-
niowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, wyroby 
stolarskie, wyroby wikliniarskie, wysokie krzesła dla dzieci, 
półki biblioteczne, taborety ze schodkiem [meble], tace nie-
metalowe, taśmy drewniane, toaletki, wezgłowia, wolnosto-
jące przepierzenia [meble], wózki meblowe, wykończeniowe 
elementy z tworzyw sztucznych do mebli, szkło srebrzone 
[lustra], sznury do podwiązywania zasłon, szyldy z drewna 
lub tworzyw sztucznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej, 
hurtowej katalogowej, wysyłkowej oraz ofertą bezpośred-
nią takich towarów jak: urządzenia do oświetlania, instalacje 
do oświetlenia, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, 
lampy do salonów, lampki nocne i gabinetowe, lampki biur-
kowe, lampy reflektorowe, latarnie oświetleniowe, lampiony, 
systemy prętowe i szynowe, oświetlenie ścienne i sufitowe 
- spoty, żarówki oświetleniowe, żarówki elektryczne, źródła 
światła LED, pozostałe źródła światła, oświetlenie nad obrazy, 
lustra, szafy, oświetlenie pod i nadszafkowe, oświetleniowe 
oprawy uliczne i zewnętrzne konwencjonalne i LEDowe, 
oprawy wbudowywane, oprawy meblowe, oprawy do lamp 
elektrycznych, oświetlenie biura i domu, klosze, abażury, ak-
cesoria oświetleniowe, klosze do lamp, materiały do deko-
racji wnętrz, meble, składowe elementy do mebli, akcesoria 
meblowe, osprzęt do mebli, artykuły wyposażenia wnętrz 
dla domu, artykuły dekoracyjnie dla domu, lustra, wyroby 
z drewna, materace, poduszki, meble dla dzieci i niemow-
ląt, zabawki, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [za-
kupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw] .
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(210) 466982 (220) 2017 02 01
(731) HARD REALIZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KDM INSTALACJE

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 czyszczenie i naprawa kotłów, instalacja, 
naprawa i konserwacja urządzeń sanitarnych, instalacja, na-
prawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, instalacja, 
naprawa i konserwacja rur kotłowych, instalacja, naprawa 
i konserwacja sprzętu grzewczego, instalacja sprzętu hy-
draulicznego, instalacja urządzeń do chłodzenia, instalacja 
urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, instalacja urządzeń 
klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja 
urządzeń wentylacyjnych, instalowanie, konserwacja i napra-
wa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 
instalowanie kotłów, instalowanie oraz naprawa systemów 
klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa urządzeń kli-
matyzacyjnych, konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, 
konserwacja instalacji wodno - kanalizacyjnej, modernizacja 
instalacji do wentylacji budynków, modernizacja instalacji 
do klimatyzacji budynków, modernizacja instalacji do ogrze-
wania, wentylacji i klimatyzacji budynków, montaż urządzeń 
centralnego ogrzewania, naprawa i konserwacja urządzeń 
do chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń do wentyla-
cji, naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa 
i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, naprawa 
i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych (do celów przemy-
słowych), regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, 
regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, regularne 
serwisowanie urządzeń do chłodzenia, regularne serwisowa-
nie urządzeń do klimatyzacji, 42 projektowanie techniczne, 
projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projekto-
wanie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, 
projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie 
architektoniczne.

(210) 467023 (220) 2017 02 02
(731) HARD REALIZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GRUPA KDM

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 czyszczenie i naprawa kotłów, instalacja, 
naprawa i konserwacja urządzeń sanitarnych, instalacja, na-
prawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, instalacja, 
naprawa i konserwacja rur kotłowych, instalacja, naprawa 
i konserwacja sprzętu grzewczego, instalacja sprzętu hy-
draulicznego, instalacja urządzeń do chłodzenia, instalacja 
urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, instalacja urządzeń 
klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja 
urządzeń wentylacyjnych, instalowanie, konserwacja i napra-
wa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 
instalowanie kotłów, instalowanie oraz naprawa systemów 
klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa urządzeń kli-
matyzacyjnych, konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, 
konserwacja instalacji wodno - kanalizacyjnej, modernizacja 
instalacji do wentylacji budynków, modernizacja instalacji 
do klimatyzacji budynków, modernizacja instalacji do ogrze-

wania, wentylacji i klimatyzacji budynków, montaż urządzeń 
centralnego ogrzewania, naprawa i konserwacja urządzeń 
do chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń do wentyla-
cji, naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa 
i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, naprawa 
i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych (do celów przemy-
słowych), regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, 
regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, regularne 
serwisowanie urządzeń do chłodzenia, regularne serwisowa-
nie urządzeń do klimatyzacji, 42 projektowanie techniczne, 
projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projekto-
wanie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, 
projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie 
architektoniczne.

(210) 467028 (220) 2017 02 02
(731) NELVI - A.KARPIŃSKI, R.BRZOZOWSKI, 

D.KOTWINOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Olkusz
(540) nelvi

(531) 26.01.04, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 nakładanie powłok polimerowych, w tym flu-
oropolimerowych, takich jak powłoki politetrafluoroetyleno-
we (PTFE), powłoki z polimeru perfluoroalkoksylowego (PFE), 
powłoki z kopolimeru tetrafluoroetylen/fluoropropylen (FEP), 
powłoki z kopolimeru etylen/tetrafluoretylen (ETFE), powłoki 
z polimeru polieteroeteroketonu (PEEK), powłoki z polimeru 
polifenylenosulfidu (PPS), na różne podłoża, w tym na podło-
ża ze: stali czarnej, stali nierdzewnej, stali niskostopowej, sto-
pów aluminium, mosiądzu, szkła, ceramiki, gumy, tworzyw 
sztucznych, nakładanie powłok jedno i wielowarstwowych: 
antyadhezyjnych, chemoodpornych, ślizgowych, regenera-
cja zużytych powłok polimerowych, w tym fluoropolimero-
wych, 42 usługi inżynieryjne w zakresie nakładania powłok 
polimerowych, w tym fluoropolimerowych na różne podło-
ża, opracowywanie projektów technicznych w zakresie na-
kładania powłok polimerowych, w tym fluoropolimerowych 
na różne podłoża, doradztwa techniczne w zakresie doboru 
nakładanych powłok polimerowych, w tym fluoropolime-
rowych oraz technologii ich nakładania, prace badawczo 
- rozwojowe dla osób trzecich, dotyczące nowych produk-
tów z dziedziny nakładania powłok polimerowych, w tym 
fluoropolimerowych na różne podłoża, testowanie powłok 
polimerowych, w tym fluoropolimerowych.

(210) 467030 (220) 2017 02 02
(731) UST-M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki
(540) USTM

(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, preparaty 
do klejenia, 11 urządzenia do filtrowania, filtry, filtry powietrza 
do klimatyzacji, fontanny, grzejniki, zaślepki do grzejników, 
kabiny natryskowe, instalacje klimatyzacji, klosze do lamp, 
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krany, instalacje do ogrzewania wodnego, armatura do re-
gulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów 
wodnych lub gazowych, rury do lamp, rury kotłowe central-
nego ogrzewania, instalacje i aparatura sanitarna, instalacje 
do sauny, uszczelki do kranów wodociągowych, aparatura 
i urządzenia do uzdatniania wody, wyciągi wentylacyjne, 
aparatura do wentylacji (klimatyzacji), aparatura i instalacje 
do zmiękczania wody, aparatura i urządzenia do uzdatniania 
wody, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń 
wodnych, instalacje do dystrybucji wody, instalacje do schła-
dzania wody, instalacje do uzdatniania wody, instalacje wo-
dociągowe wody, podgrzewacze wody, schładzanie wody 
(instalacje), sterylizatory do wody, urządzenia do filtrowania 
wody, urządzenia do ujęcia wody, instalacje centralnego 
ogrzewania na wodę gorącą, instalacje do odsalania wody 
morskiej, filtry do wody pitnej, zbiorniki ciśnieniowe wody, 
wodotryski ozdobne, zawory mieszalnikowe do przewodów 
wodociągowych, zbiorniki do płuczek ustępowych, 17 ma-
teriały uszczelniające, substancje uszczelniające do połączeń, 
materiały filtracyjne (półprodukty w postaci pianki lub folii 
z tworzyw sztucznych), pierścienie uszczelniające, pierście-
nie wodoszczelne, uszczelki do rur, złączki do rur niemetalo-
wych, uszczelnienia wodoodporne, pierścienie wodoszczel-
ne, 19 kształtki rurowe niemetalowe, przewody ciśnieniowe 
niemetalowe, rury spustowe niemetalowe, rury sztywne nie-
metalowe, rury wodociągowe niemetalowe.

(210) 467032 (220) 2017 02 02
(731) BRAXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Borzęcin Mały
(540) smartkidbelt
(510), (511) 12 pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy 
bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, pasy bezpieczeń-
stwa do pojazdów do użytku wraz z fotelikami bezpieczeń-
stwa, foteliki dla dzieci do pojazdów.

(210) 467039 (220) 2017 02 02
(731) NELVI - A.KARPIŃSKI, R.BRZOZOWSKI, 

D.KOTWINOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Olkusz
(540) vitaflon

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 nakładanie powłok polimerowych, w tym flu-
oropolimerowych, takich jak powłoki politetrafluoroetyleno-
we (PTFE), powłoki z polimeru perfluoroalkoksylowego (PFE), 
powłoki z kopolimeru tetrafluoroetylen/fluoropropylen (FEP), 
powłoki z kopolimeru etylen/tetrafluoretylen (ETFE), powłoki 
z polimeru polieteroeteroketonu (PEEK), powłoki z polimeru 
polifenylenosulfidu (PPS), na różne podłoża, w tym na podło-
ża ze: stali czarnej, stali nierdzewnej, stali niskostopowej, sto-
pów aluminium, mosiądzu, szkła, ceramiki, gumy, tworzyw 
sztucznych, nakładanie powłok jedno i wielowarstwowych: 
antyadhezyjnych, chemoodpornych, ślizgowych, regenera-
cja zużytych powłok polimerowych, w tym fluoropolimero-
wych, 42 usługi inżynieryjne w zakresie nakładania powłok 
polimerowych, w tym fluoropolimerowych na różne podło-
ża, opracowywanie projektów technicznych w zakresie na-
kładania powłok polimerowych, w tym fluoropolimerowych 
na różne podłoża, doradztwa techniczne w zakresie doboru 
nakładanych powłok polimerowych, w tym fluoropolime-
rowych oraz technologii ich nakładania, prace badawczo 
- rozwojowe dla osób trzecich, dotyczące nowych produk-

tów z dziedziny nakładania powłok polimerowych, w tym 
fluoropolimerowych na różne podłoża, testowanie powłok 
polimerowych, w tym fluoropolimerowych.

(210) 467064 (220) 2017 02 03
(731) CAN-PACK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) cp

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 1 surowce i tworzywa w stanie surowym do pro-
dukcji opakowań i zamknięć, 6 metalowe puszki konserwo-
we, w tym kształtowe, puszki na produkty żywnościowe 
i chemiczne, metalowe zamknięcia do butelek i pojemników, 
zakrywki oraz łatwootwieralne wieczka metalowe do puszek 
i pojemników, zamknięcia do pojemników aerozolowych, 
folie metalowe, w tym folia aluminiowa, beczki i pojemniki 
metalowe, w tym pojemniki na żywność, produkty chemicz-
ne i gaz, pojemniki kwasoodporne, pojemniki aerozolowe, 
metalowe nakrętki i zakrętki do pojemników, stoików i bu-
telek, butelki metalowe, 16 pojemniki papierowe i kartony, 
17 tworzywa sztuczne przetworzone i półprzetworzone, 
uszczelki, 20 niemetalowe zamknięcia do pojemników, bu-
telek i beczek, niemetalowe palety i opakowania transpor-
towe, skrzynie, niemetalowe pojemniki, pudełka i opako-
wania, w tym pojemniki z tworzyw sztucznych, 21 butelki, 
pudełka i pojemniki do użytku domowego, 29 owoce i wa-
rzywa konserwowane, konserwy mięsne i rybne, 32 napoje 
bezalkoholowe i izotoniczne, lemoniady, woda mineralna 
i stołowa, nektary i soki owocowe, soki warzywne, piwo, 
35 badania rynku i opinii, ekspertyzy marketingowe, kom-
pilacja i udostępnianie danych w komputerowych bazach 
danych, 37 montaż ciągów technologicznych, 39 pakowanie 
towarów i produktów, w tym produktów żywnościowych 
i napojów, transport i spedycja, pośrednictwo transportowe, 
transport i składowanie odpadów, 40 przerób i utylizacja 
odpadów i surowców wtórnych, w tym złomów stalowych 
i aluminiowych, powlekanie i galwanizowanie metali, cięcie, 
obróbka, lakierowanie i drukowanie blach, konserwowanie 
napojów i żywności, 42 projektowanie opakowań i zamknięć 
oraz ciągów technologicznych do produkcji opakowań 
i zamknięć oraz napełniania opakowań, badania i udosko-
nalanie nowych produktów, w tym opakowań i zamknięć 
oraz ciągów technologicznych do ich produkcji, badania 
laboratoryjne opakowań, testowanie opakowań i sposobów 
ich zastosowania, doradztwo w zakresie doboru opakowań 
i ich zastosowania, programowanie komputerów, doradztwo 
komputerowe, opracowanie i udostępnianie oprogramowa-
nia komputerowego, wzornictwo przemysłowe.

(210) 467065 (220) 2017 02 03
(731) CAN-PACK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) CAN PACK

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 surowce i tworzywa w stanie surowym do pro-
dukcji opakowań i zamknięć, 6 metalowe puszki konserwo-
we, w tym kształtowe, puszki na produkty żywnościowe 
i chemiczne, metalowe zamknięcia do butelek i pojemników, 
zakrywki oraz łatwootwieralne wieczka metalowe do puszek 
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i pojemników, zamknięcia do pojemników aerozolowych, 
folie metalowe, w tym folia aluminiowa, beczki i pojemniki 
metalowe, w tym pojemniki na żywność, produkty chemicz-
ne i gaz, pojemniki kwasoodporne, pojemniki aerozolowe, 
metalowe nakrętki i zakrętki do pojemników, stoików i bu-
telek, butelki metalowe, 16 pojemniki papierowe i kartony, 
17 tworzywa sztuczne przetworzone i półprzetworzone, 
uszczelki, 20 niemetalowe zamknięcia do pojemników, bu-
telek i beczek, niemetalowe palety i opakowania transpor-
towe, skrzynie, niemetalowe pojemniki, pudełka i opako-
wania, w tym pojemniki z tworzyw sztucznych, 21 butelki, 
pudełka i pojemniki do użytku domowego, 29 owoce i wa-
rzywa konserwowane, konserwy mięsne i rybne, 32 napoje 
bezalkoholowe i izotoniczne, lemoniady, woda mineralna 
i stołowa, nektary i soki owocowe, soki warzywne, piwo, 
35 badania rynku i opinii, ekspertyzy marketingowe, kom-
pilacja i udostępnianie danych w komputerowych bazach 
danych, 37 montaż ciągów technologicznych, 39 pakowanie 
towarów i produktów, w tym produktów żywnościowych 
i napojów, transport i spedycja, pośrednictwo transportowe, 
transport i składowanie odpadów, 40 przerób i utylizacja 
odpadów i surowców wtórnych, w tym złomów stalowych 
i aluminiowych, powlekanie i galwanizowanie metali, cięcie, 
obróbka, lakierowanie i drukowanie blach, konserwowanie 
napojów i żywności, 42 projektowanie opakowań i zamknięć 
oraz ciągów technologicznych do produkcji opakowań 
i zamknięć oraz napełniania opakowań, badania i udosko-
nalanie nowych produktów, w tym opakowań i zamknięć 
oraz ciągów technologicznych do ich produkcji, badania 
laboratoryjne opakowań, testowanie opakowań i sposobów 
ich zastosowania, doradztwo w zakresie doboru opakowań 
i ich zastosowania, programowanie komputerów, doradztwo 
komputerowe, opracowanie i udostępnianie oprogramowa-
nia komputerowego, wzornictwo przemysłowe.

(210) 467436 (220) 2017 02 10
(731) The Prudential Assurance Company Limited,  

Londyn, GB
(540) EMERYTURA BEZ OBAW PRUDENTIAL

(531) 02.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe, 
usługi informacji bankowej, usługi doradztwa finansowego, 
usługi informacji finansowej, usługi w zakresie operacji finan-
sowych, usługi finansowe, usługi w zakresie tworzenia fun-
duszy inwestycyjnych, usługi doradztwa w sprawach finan-
sowych, usługi doradztwa w sprawach ubezpieczeniowych, 
usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.

(210) 467439 (220) 2017 02 10
(731) The Prudential Assurance Company Limited,  

Londyn, GB
(540) START W ŻYCIE PRUDENTIAL

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

(210) 467521 (220) 2017 02 13
(731) HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siemianowice Śląskie
(540) SOLLIDIUM HVAC & INDUSTRY SUPPORT

(531) 26.03.01, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 armatura do przewodów metalowa, gwoździe, 
dysze metalowe, haki metalowe, przewody metalowe do in-
stalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, kotwy łączące, meta-
lowe materiały konstrukcyjne ogniotrwałe, opaski zaciskowe 
metalowe do łączenia rur, przewody centralnego ogrzewania 
metalowe, przewody metalowe, rury i rurki metalowe, pod-
pory słupy metalowe, 11 aparatura i instalacje chłodnicze, 
armatura do pieców, instalacje i urządzenia do chłodzenia, 
rekuperatory ciepła, elementy grzejne, instalacje wodocią-
gowe, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia do klimatyzacji, 
pompy cieplne, kolektory słoneczne, 17 materiały izolacyj-
ne, taśmy izolacyjne, izolacyjne materiały ognioodporne, 
kauczuk syntetyczny, materiały ciepłochronne, wełna mine-
ralna jako izolator, wata szklana do izolacji, taśmy przylepne 
nie do użytku medycznego, biurowego czy domowego, izo-
latory, osłony niemetalowe do rur, przewody giętkie nieme-
talowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

(210) 467608 (220) 2017 02 15
(731) GRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) grand

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 liczarki pieniędzy,  urządzenia liczące i sortują-
ce pieniądze, 16 urządzenia do zaklejania kopert, urządzenia 
i maszyny introligatorskie, niszczarki dokumentów jako ma-
szyny biurowe, 35 prowadzenie salonów sprzedaży sprzętu 
biurowego i bankowego.

(210) 467796 (220) 2017 02 17
(731) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) radio takt najpiękniejsza muzyka
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania dźwięko-
we i audiowizualne, programy komputerowe do wykorzy-
stania w relacji do przekazu fonii poprzez Internet i w sie-
ci globalnej, magnetyczne lub optyczne nośniki danych, 
dźwięku i obrazu, czyste i z nagraniami, dyski do rejestracji 
dźwięku, dyski kompaktowe, dyski optyczne, programy gier 
komputerowych, płyty CD, płyty DVD, dyski komputerowe, 
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dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, filmy do nagrań 
dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, urządzenia do na-
grywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, 
aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji 
dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 materiały reklamowe, 
materiały drukowane, afisze, czasopisma, publikacje pra-
sowe, rysunki, albumy, broszury, kalendarze, fotografie, re-
produkcje graficzne, katalogi, ulotki, wydruki graficzne, na-
klejki i nalepki, periodyki, galanteria papiernicza, materiały 
piśmienne, artykuły biurowe, artykuły papiernicze, banery 
wykonane z papieru lub kartonu, komiksy, postery i plakaty, 
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, karty mu-
zyczne z życzeniami, materiały do nauczania, 25 odzież, 
t-shirty, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria jak chusty, rę-
kawiczki, rękawice narciarskie, mufki, daszki do czapek, 
antypoślizgowe akcesoria do obuwia, paski, skarpety, 35 re-
klama, promocja radiowa przez Internet, w tym na porta-
lach internetowych, organizacja kampanii reklamowych, 
usługi reklamowej agencji radiowej, badania rynku i opinii 
publicznej, w tym poprzez sieci radiowe i Internet, usługi 
publikowania tekstów reklamowych, aranżacja wydarzeń 
w celach reklamowych, sprzedaż czasu radiowego, w tym 
na rzecz sponsorów, reklama w sieci komputerowej, w tym 
na portalach internetowych, usługi reklamowe, dystrybu-
cja i rozpowszechnianie programów i materiałów rekla-
mowych, informacja handlowa i biznesowa, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej 
do sieci Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz 
osób trzecich w zakresie towarów i usług za pośrednic-
twem sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprze-
wodowych, poszukiwanie informacji w zbiorach kompu-
terowych na rzecz osób trzecich, wypożyczanie czasu 
i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicz-
nej, wypożyczanie materiałów reklamowych, subskrypcja 
programów radiowych, badania percepcji programów 
radiowych i telewizyjnych oraz analiz wyników, promocje 
i pośrednictwo sprzedaży, projektowanie i pośrednictwo 
w rozpowszechnianiu reklam radiowych i w sieci Internet, 
w tym na portalach internetowych, wykorzystanie zna-
ku firmowego zleceniodawcy w jego reklamie, promocji 
i działaniach marketingowych promujących jego usługi lub 
produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem firmy, 
38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna, prze-
syłanie informacji i wiadomości, transmisja dźwięku i infor-
macji, w tym programów i audycji radiowych poprzez cy-
frowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe, 
w tym on-line i off-line, przez Internet, usługi nadawania 
radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania gło-
su i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie 
mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagry-
wanie wybranych audycji i informacji, rozpowszechnianie 
programów radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń 
do odbioru i nadawania sygnału radiowego, odbiorników 
radiowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udo-
stępniania aktualności i wiadomości, usługi łączności tele-
fonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje 
programów radiowych i telewizyjnych, usługi portali inter-
netowych i stron fanpage w serwisach społecznościowych 
obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu 
informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, prowa-
dzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów, 
monitorowanie radiowych mediów elektronicznych, do-
starczanie informacji multimedialnej na życzenie, aranżacja 
i leasing czasu dostępu do baz komputerowych, 41 usłu-
gi w zakresie produkcji i montażu programów radiowych 

i telewizyjnych, w tym audycji radiowych i telewizyjnych, 
usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz roz-
rywki udostępnianej za pośrednictwem Internetu, informa-
cja o imprezach, dostarczanie informacji dotyczących pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze 
rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, 
organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, organizacja 
czasu wolnego poprzez organizowanie imprez o charakte-
rze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, 
prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, 
imprezach rozrywkowych, kulturalnych, obsługa imprez 
okolicznościowych, usługi reporterskie, usługi studia na-
grań, udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwię-
ku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi produkcji 
radiowej w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki oraz 
działalności sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem 
Internetu, drogą telefonii komórkowej, on-line i na zlece-
nie płatne i nieodpłatne, planowanie, aranżacja, produkcja 
i montaż wszelkiego rodzaju dla radia, on-line i na zlecenie, 
oraz dla wszelkiego typu mediów, produkcja, powielanie, 
prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie 
on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tema-
tycznych na falach radiowych i w Internecie, elektroniczne 
publikacje, w tym publikacje dźwięku, informacje dotyczą-
ce rozrywki dostarczane on-line z bazy danych lub z In-
ternetu, dostarczanie informacji dotyczących programów 
radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozryw-
kowym, muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizowanie 
i prowadzenie gier i konkursów, organizowanie i prowa-
dzenie imprez i konkursów muzycznych, organizowanie 
i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizo-
wanie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych, 
organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach 
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie imprez i kon-
kursów w celach kulturalnych, organizowanie i prowadze-
nie imprez i konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie 
i prowadzenie turniejów sportowych i rekreacyjnych, orga-
nizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i pro-
wadzenie imprez i zawodów sportowych, organizowanie 
i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych, organizo-
wanie kursów szkoleniowych, organizowanie i prowadze-
nie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów 
muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, koncerty mu-
zyczne za pośrednictwem radia, usługi doradcze i infor-
macyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem koncertów, usługi w zakresie opracowy-
wania reportażu, reportaże z imprez o charakterze kultural-
nym, sportowym, edukacyjnym, usługi reporterskie, orga-
nizowanie i produkcja pokazów i widowisk artystycznych, 
produkcja programów radiowych o charakterze bizneso-
wym, tworzenie serwisów informacyjnych, organizowanie 
i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywko-
wych, udostępnianie publikacji poprzez sieć internetową, 
usługi współpracy stacji radiowych i telewizyjnych przy 
produkcji programów radiowych i telewizyjnych na zlece-
nie, 42 przetwarzanie informacji dźwiękowych na postać 
cyfrową dla transmisji, gromadzenia i reprodukcji w sie-
ciach cyfrowych, użyczenie stron internetowych do two-
rzenia serwisów informacyjnych na rzecz osób trzecich, 
tworzenie i prowadzenie stron internetowych na rzecz 
osób trzecich (patronaty), usługi w zakresie doradztwa oraz 
opracowania ekspertyz i raportów naukowo - nadawczych 
w dziedzinie mediów, 45 zarządzanie i eksploatacja praw 
autorskich i praw własności przemysłowej na rzecz osób 
trzecich.
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(210) 467825 (220) 2017 02 18
(731) UNIPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Targowisko
(540) RAINBOW ELEMENTS

(531) 01.15.01, 27.05.01, 29.01.15, 09.01.10, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 5 preparaty dietetyczne i odżywcze dla celów 
medycznych, suplementy diety, preparaty witaminowe 
i mineralne, żywność dietetyczna, żywność dietetyczna 
z odżywkami wzmacniającymi stosowanymi profilaktycznie 
i dla rekonwalescentów, odżywki wzmacniające stosowane 
profilaktycznie i dla rekonwalescentów, napoje odżywcze 
i witaminowe, napoje wzmacniające do celów medycznych, 
preparaty wysokobiałkowe, w tym koncentraty i odżywki, 
wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwa-
sami, preparaty węglowodanowe i wysokoenergetyczne, 
w tym koncentraty i odżywki wzbogacone witaminami, 
solami mineralnymi i aminokwasami, napoje proteinowe, 
węglowodanowe, żywność i napoje dla sportowców, 32 na-
poje bezalkoholowe, napoje wzbogacone witaminami, 
solami mineralnymi, aminokwasami, napoje serwatkowe, 
napoje izotoniczne, napoje proteinowe, węglowodanowe, 
energetyczne.

(210) 467833 (220) 2017 02 17
(731) HUANG JIANMIN, Warszawa
(540) delideli
(510), (511) 29 bakalie i ich mieszanki, migdały preparowa-
ne, orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowa-
ne, orzechy prażone, bakalie w polewach, orzechy w pole-
wach, pestki słonecznika, pestki słonecznika prażone, pestki 
słonecznika przetworzone, orzechy przetworzone, orzeszki 
solone, owoce suszone i kandyzowane, 30 przekąski na bazie 
orzechów, migdałów, ziaren, preparaty zbożowe, 31 nasiona 
jadalne, orzechy, migdały, pestki jadalne, orzeszki świeże, 
orzechy świeże.

(210) 467838 (220) 2017 02 20
(731) AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MY BODY CUP
(510), (511) 25 bielizna osobista.

(210) 467839 (220) 2017 02 20
(731) AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MY BODY BRA
(510), (511) 25 bielizna osobista.

(210) 467841 (220) 2017 02 20
(731) AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MAGIC CUP
(510), (511) 25 bielizna osobista.

(210) 467845 (220) 2017 02 20
(731) PROFIBUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(540) BENNON EXPERIENCE OF EXPERTS

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i polerowania skóry 
i butów, 25 buty (skórzane, zimowe, sznurowane, robocze, 
ochronne, wkładki do obuwia).

(210) 467998 (220) 2017 02 22
(731) CYBULAK MARCIN, Jaczkowice
(540) HiPOL części samochodowe

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 35 zarządzanie w zakresie zamówień handlo-
wych w obrocie częściami i akcesoriami do samochodów / 
motoryzacji.

(210) 468167 (220) 2017 02 27
(731) INFOR BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Dziennik Gazeta Prawna
(510), (511) 16 papier i tektura, druki, w szczególności dzien-
niki, poradniki, broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi, 
skrypty, książki, materiały introligatorskie, w tym obwoluty 
na publikacje wymiennokartkowe, materiały fotograficz-
ne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z two-
rzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), 
czcionki drukarskie, matryce, 35 usługi w zakresie zarządza-
nia zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie zarządzania 
i administrowania biznesem oraz czynności biurowych, usłu-
gi w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie prowadzenia biur rachunko-
wych, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej i zarządzania, doradztwo ekonomiczne, 
obróbka danych komputerowych, przetwarzanie danych, 
usługi publikowania i rozpowszechniania materiałów re-
klamowych, usługi promocyjne, 38 zapewnianie dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu 
do portali internetowych na rzecz osób trzecich, przesyłanie 
informacji tekstowych i obrazowych za pomocą komputera, 
usługi w zakresie przesyłania informacji i danych przy pomo-
cy terminali komputerowych, poczty elektronicznej, usługi 
w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informa-
cyjnych z wykorzystaniem multimediów i Internetu, obsługa 
klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny ser-
wis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowa-
dzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością 
elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomo-
ści, 41 usługi w zakresie publikacji elektronicznych on-line 
książek i periodyków, publikowania książek i tekstów, usługi 
edukacyjne, w tym nauczanie korespondencyjne i za po-
średnictwem mediów informatycznych, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń, usługi w zakresie produkcji i rozpo-
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wszechniania filmów o charakterze edukacyjno-szkolenio-
wym, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, 
szkoleń i kongresów, organizacja wystaw, usługi rozrywko-
we, działalność rekreacyjna i kulturalna, usługi organizowania 
konkursów, plebiscytów i rankingów.

(210) 468282 (220) 2017 03 01
(731) KLUB SPORTOWY SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Karpacz

(540) KILL THE DEVIL HILL
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, czapeczki, 
koszulki, odzież sportowa, 41 rozrywka, działalność sporto-
wa i kulturalna, organizowanie i prowadzenie imprez sporto-
wych i rozrywkowych.

(210) 468375 (220) 2017 03 03
(731) KAŃSKI JACEK, Warszawa
(540) COCOSHKI
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednic-
twem sieci Internet: ekskluzywnej odzieży i obuwia dla dzieci 
oraz dodatków do odzieży, ekskluzywnych akcesoriów, dla 
dzieci, kocyków, pościeli, mebli, dekoracji, oświetlenia, podu-
szek, kartek, gier edukacyjnych, puzzli, zmywalnych tatuaży, 
zabawek, ołówków i kredek, notesów i książek oraz innych 
artykułów z branży dziecięcej.

(210) 468437 (220) 2017 03 06
(731) SKLEPY KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) KOMFORT NAJLEPSZE PODŁOGI NAJLEPSZE CENY

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 niemetalowe materiały podłogowe, klepka 
podłogowa, wykładziny niemetalowe, drewniane panele 
podłogowe i ścienne, panele laminowane, listwy przypo-
dłogowe, panele LVT, deski jednowarstwowe, deski dwuwar-
stwowe i trójwarstwowe, drewno budowlane, 27 dywany, 
wykładziny podłogowe, kobierce, linoleum, maty, tapety, 
słomianki, wycieraczki, wykładziny dywanowe, wykładziny 
elastyczne PCV, chodniki, wycieraczki, maty łazienkowe, na-
kładki schodowe .

(210) 468477 (220) 2017 03 06
(731) DZIEMIANOWICZ MICHAŁ, Białystok
(540) COOKING law

(531) 08.01.09, 08.01.10, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 angielskie muffiny, babeczki, babki Panet-
tone, brownie, bagietki, batoniki, batony zbożowe i ener-
getyczne, bezy, biszkopty, bułeczki słodkie, bułki, cantucci, 
chleb, ciasta, ciastka, ciasteczka, ciasto do: pieczenia, kru-
che, filo, francuskie, cukierki, cukier, ciasto na ciastka, ciasto 
w proszku, czekolada, czekoladki, czipsy zbożowe, dania go-
towe zawierające makaron, dekoracje cukiernicze do ciast, 
desery lodowe, dropsy owocowe, eklerki, gofry, ekstrakty 
przypraw, esencje do gotowania, empanada, herbatniki, go-
towe desery, herbata, jabłka w cieście, karmelki, kakao, kasze, 
kanapki, kawa, krakersy, krówka, kremy budyniowe curstand, 
lizaki, lasagne, lód, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lukier, 
mąka, makarony, marcepan, mieszanki ciasta, miód, musy, 
naleśniki, napoleonki, nugat, orzechy w czekoladzie, pącz-
ki, pastylki, pizza, placki, piernik, polewy, pralinki, przekąski, 
przyprawy, ptysie, słodycze.

(210) 469262 (220) 2017 03 22
(731) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ, Warszawa
(540) POLSKA SIATKÓWKA

(531) 03.07.01, 03.07.19, 03.07.24, 26.04.01, 26.04.06, 26.04.09, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 6 etykiety metalowe, plakietki identyfikacyjne 
z metalu, tabliczki identyfikacyjne metalowe, figurki, statuetki 
z metali nieszlachetnych, figurki z metali pospolitych, figurki 
z brązu, kolumny na trofea wykonane z metali nieszlachet-
nych, rzeźbione puchary pamiątkowe wykonane z metali nie-
szlachetnych, statuetki wykonane z brązu, statuetki wykonane 
ze stopów metali nieszlachetnych, trofea z metali nieszlachet-
nych, metalowe pudełka ozdobne: pojemniki metalowe, pu-
delka z metali nieszlachetnych, puszki metalowe, 8 noże 
na użytek hobbystyczny, scyzoryki, scyzoryki z wielofunkcyj-
nymi końcówkami, 9 płyty CD, DVD, Blue-Ray (nagrane i czy-
ste), magnetyczne nośniki do zapisu danych, nagrane dyski, 
dyski przenośne, przenośne pamięci, pendrive, zapisane 
na nośnikach filmy i programy, komputery i sprzęt komputero-
wy (w szczególności komputery stacjonarne, laptopy, notebo-
oki, netbooki, tablety, notesy elektroniczne, konsole do gier, 
klawiatury, myszy), oprogramowanie komputerowe, gry kom-
puterowe, sprzęt peryferyjny do komputerów, przenośne 
urządzenia do nagrywania, odtwarzania i przesyłania dźwię-
ków, obrazu, filmów, mediów, urządzenia kinematograficzne, 
fotograficzne, pomiarowe, sportowe symulatory treningowe, 
urządzenia i przyrządy do nauczania, urządzenia dydaktyczne 
i instruktażowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urzą-
dzeń dydaktycznych, zestawy naukowe dla dzieci będące 
urządzeniami instruktażowymi, telefony komórkowe, karty te-
lefoniczne, etui i pokrowce na telefony komórkowe, uchwyty 
samochodowe do telefonów komórkowych i urządzeń nawi-
gacyjnych, pokrowce i futerały na przenośny sprzęt muzyczny, 
komputerowy, na odtwarzacze mediów, sprzęt fotograficzny, 
segregatory na płyty, magnesy dekoracyjne, magnesy na lo-
dówkę, okulary, okulary słoneczne i etui na okulary, hologramy, 
14 wszelkiego rodzaju zegarki i zegary, bransolety do zegar-
ków, chronografy do użytku jako zegarki, etui, futerały, kasetki, 
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pudelka, saszetki, szkatułki i woreczki na zegarki, spinki 
do mankietów i krawatów, szpilki do krawatów, szpilki ozdob-
ne, etui, futerały, kasetki, pudełka, saszetki, szkatułki i woreczki 
do spinek do mankietów i szpilek do mankietów, bibeloty 
z brązu, figurki (bibeloty) pokryte metalami szlachetnymi, fi-
gurki (bibeloty) wykonane z metali szlachetnych, miniaturowe 
figurki (pokryte metalami szlachetnymi), kółka na klucze i bre-
loczki oraz zawieszki do nich, monety, medale, 16 książki, cza-
sopisma, galanteria papiernicza, materiały drukowane, druki, 
w tym druki firmowe, papier firmowy, papier do korespon-
dencji, koperty, afisze, banery, broszury, bilety, flagi papierowe, 
plakaty, etykiety, kalendarze, terminarze, foldery, fotografie 
i obrazy, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, odbitki sito-
drukowe, reprezentacje graficzne, rysunki, publikacje promo-
cyjne, publikacje reklamowe, publikacje drukowane, publika-
cje edukacyjne, publikacje periodyczne drukowane, papier 
na publikacje, wyroby introligatorskie, obwoluty i oprawy, ma-
teriały szkoleniowe, papierowe identyfikatory imienne, artyku-
ły papiernicze do pisania, zeszyty, notesy, notatniki, bloki tech-
niczne, bloki rysunkowe, segregatory, teczki, teczki z gumką, 
podkładki papierowe, naklejki, nalepki, noże do papieru [arty-
kuły biurowe], papier do pakowania, materiały opakowaniowe 
wykonane z kartonu, przyrządy oraz materiały do pisania i ry-
sowania, stojaki na akcesoria biurkowe, stemple, pieczęcie, sto-
jaki i kasetki na stemple i pieczęcie, 18 parasole i parasolki, ak-
tówki, dyplomatki, teczki, torby, torby podróżne, torby 
sportowe, etui, futerały, kopertówki, kosmetyczki, kuferki i ku-
fry, saszetki męskie, saszetki biodrowe, oprawki na etykiety 
do bagażu, plecaki, portfele, portmonetki, etui na wizytówki, 
pojemniki na wizytówki, pokrowce na parasole i parasolki, po-
krowce na klucze, pokrowce do garniturów, pokrowce po-
dróżne na ubrania, podróżne pokrowce na krawaty, pokrowce 
(worki) na sprzęt, worki podróżne, walizki, zawieszki, zestawy 
i komplety podróżne, torby szkolne (z paskiem na ramię), paski 
z imitacji skóry, paski skórzane do bagażu, paski naramienne, 
20 statuetki i figurki, bibeloty, ozdoby i dekoracje wykonane 
z drewna, gipsu, bursztynu, żywic syntetycznych, wosku lub 
tworzyw sztucznych, meble, ramy, pościel, poduszki, plansze 
i stoiska reklamowe i oznakowanie, niemetalowe, balony rekla-
mowe nadmuchiwane powietrzem, obiekty nadmuchiwane 
powietrzem do reklamy, 21 zastawa stołowa, przybory ku-
chenne i pojemniki, statuetki, figurki, bibeloty, ozdoby i deko-
racje wykonane z porcelany, szkła (w tym szkła kryształowego), 
ceramiki, emalii i terakoty, przybory kosmetyczne i toaletowe 
oraz artykuły łazienkowe, 24 chorągiewki z materiałów tekstyl-
nych lub tworzyw sztucznych, sztandary, tekstylne flagi i pro-
porce, proporce [flagi] inne niż papierowe, flagi z tworzyw 
sztucznych, etykiety z materiału tekstylnego, metki, naklejki 
tekstylne, plakietki z tkanin, tkaniny włókiennicze, bielizna po-
ścielowa, pościel, poszwy na kołdry, poszwy na poduszki, 
prześcieradła, koce, pledy, ręczniki kąpielowe i do rąk, ścierecz-
ki, obrusy, 25 nakrycia głowy, odzież, obuwie, krawaty, apaszki, 
26 guziki, ozdobne plakietki, guziki ozdobne (plakietki) 
do odzieży, plakietki do noszenia, nie z metali szlachetnych, 
klamry do odzieży, klamry do pasków, wstążki do pakowania, 
znaczki okolicznościowe używane w kampaniach, ozdobne 
emblematy, ozdobne zawieszki do telefonów komórkowych, 
zawieszki inne niż do biżuterii, łańcuszków i breloków, 27 dy-
wany, chodniki, maty, dekoracje ścienne, kilimy, makaty, tape-
ty, 28 akcesoria i sprzęt sportowy, piłki, w tym piłki do gry, siatki 
do gry w piłkę siatkową, ozdoby choinkowe, lalki i akcesoria dla 
lalek, kukiełki, pacynki, ludziki do zabawy, gry i akcesoria 
do gier, zabawki i akcesoria do zabawy, balony do gry i zaba-
wy, dmuchane tuby do dopingowania, gry (towarzyskie, spor-
towe, fabularne, planszowe, quizowe, karciane, edukacyjne, 
elektroniczne), karty do gry, urządzenia do gier innych niż gry 
telewizyjne, ochraniacze, dmuchane zabawki, figurki do zaba-

wy, zabawkowe instrumenty muzyczne, kapelusze do zaba-
wy, klocki, latawce, zabawki pluszowe i wypychane, miniaturo-
we repliki zestawów siatkarskich, pojazdy do zabawy, namioty 
do zabawy, puzzle, zabawki plażowe, 30 chipsy (produkty 
zbożowe), chrupki zbożowe, gotowe przekąski na bazie zbóż, 
nachos, wypieki, wyroby cukiernicze, desery, słodycze, cukier-
ki, guma do żucia, batony zbożowe i energetyczne, batoniki, 
batony czekoladowe, czekolada, czekoladki, czekolada nadzie-
wana, czekoladki nadziewane, 32 napoje bezalkoholowe, na-
poje energetyzujące, w tym napoje energetyzujące zawierają-
ce kofeinę, 34 popielniczki, cygarnice, papierośnice, tabakiery, 
pojemniki i woreczki na tytoń, woreczki na fajki, 35 usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, przygotowywanie 
i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamo-
wych, organizowanie i zarządzanie programami lojalnościo-
wymi i promocyjnymi, organizowanie i zarządzanie progra-
mami licencyjnymi, udostępnianie powierzchni reklamowej, 
wynajem i sprzedaż powierzchni reklamowych i czasu rekla-
mowego na cyfrowych tablicach reklamowych, bilbordach, 
stronach internetowych, broszurach i innych powierzchniach 
reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych i rekla-
mowych, usługi promocji zawodów sportowych (w szczegól-
ności siatkarskich), usługi reklamy internetowej, radiowej, pra-
sowej i telewizyjnej, usługi konsultacyjne dotyczące 
pozyskiwania sponsorów, promowanie towarów i usług osób 
trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich towa-
rów i usług z działalnością sportową, 36 zbiórki na cele chary-
tatywne i dobroczynne, udzielanie informacji związanych 
ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, 38 rozpo-
wszechnianie i transmisja programów telewizyjnych i radio-
wych, 41 usługi w zakresie sportu i kultury, organizacja i pro-
wadzenie zawodów (w szczególności zawodów sportowych), 
gier, konferencji, seminariów, szkoleń, turniejów, warsztatów, 
konkursów (w tym edukacyjnych, rozrywkowych), gal, wykła-
dów, uroczystości, sympozjów, usługi organizowania loterii 
oraz gier hazardowych, usługi edukacyjne, rozrywkowe i spor-
towe, usługi instruktażowe, 42 projektowanie i tworzenie por-
tali internetowych, programowanie oprogramowania do por-
tali internetowych, utrzymywanie i zarządzanie portalami 
internetowymi, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 469270 (220) 2017 03 22
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) EDYCJA LIMITOWANA Delecta PROSTO Z SERCA 

ZASMAKUJ! mini SERNICZKI na chrupiącym spodzie 
BEZ PIECZENIA BAW SIĘ SMAKIEM W OPAKOWANIU: 
MASA SERNIKOWA I KRUCHY SPÓD
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(531) 05.07.08, 05.03.11, 05.03.16, 05.07.14, 07.15.05, 08.01.25, 
08.07.15, 25.01.01, 02.09.01, 26.01.02, 26.04.04, 26.11.03, 
26.11.08, 26.11.14, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 ciasta w proszku, koncentraty ciast w prosz-
ku, ciasta, ciasta mrożone, desery w proszku, desery lodowe, 
desery mrożone, koncentraty deserów, kremy do ciast, pianki 
do ciast, serniki, ozdoby do ciast, wyroby cukiernicze, ciasta 
o przedłużonej trwałości, proszki do wyrobu ciast.

(210) 469285 (220) 2017 03 22
(731) BRYNKIEWICZ KATARZYNA PLANETA RZĘS, Warszawa
(540) Planeta Rzęs LASH & BROW WARSZAWA

(531) 02.09.04, 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 41 sympozja i prowadzenie z zakresu stylizacji 
rzęs, edukacja, konferencje (organizowanie i obsługa), kon-
kursy, kształcenie praktyczne, nauczanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów (szkolenia), organizowanie i pro-
wadzenie zjazdów, konkursy piękności, kształcenie, pokazy, 
usługi trenerskie, zawodowe poradnictwo, zjazdy, stylizacja 
rzęs, 44 manicure, masaż, aromaterapia, piękność (salony), 
salony fryzjerskie, salony piękności, tatuowanie, wizażyści, 
stylizacja rzęs, pedicure, microblading, makijaż permanentny.

(210) 469477 (220) 2017 03 24
(731) DETNERSKI KRZYSZTOF F.H.U. BOLS, Bieruń
(540) ŻUREK ŚLĄSKI

(531) 02.01.11, 11.03.18, 27.05.01
(510), (511) 29 żurek śląski, zupy, składniki do sporządzania 
zup.

(210) 469479 (220) 2017 03 24
(731) WAWRZYNIAK MICHAŁ, Kalisz
(540) MW MENTALWAY

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 9 hologramy, dane zapisane elektronicznie, 
dane zapisane magnetycznie, dyski optyczne zapisane, 
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tek-
stowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, nagrane 
magnetyczne nośniki danych, oprogramowanie, oprogra-
mowanie edukacyjne, elektroniczne terminarze osobiste, 
interaktywne tablice elektroniczne, tokeny bezpieczeństwa 
[urządzenia szyfrujące], audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne [do nauczania], urządzenia do nauczania, nośniki 
do danych, optyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki 
danych, urządzenia do odtwarzania do nośników dźwięku 
i obrazu oraz danych, urządzenia do nagrywania do nośni-
ków dźwięku i obrazu oraz danych, płyty CD i DVD, nagra-
ne płyty CD i DVD, 16 materiały drukowane, druki, broszury, 
czasopisma [periodyki], formularze [blankiety, druki], gazety, 
książki, publikacje drukowane, nalepki, naklejki [materiały 
piśmienne], obrazy i zdjęcia, papier, karton, rysunki, artykuły 
biurowe [z wyjątkiem mebli], materiały do pisania, materiały 
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, artykuły piśmiennicze, 
notatniki [notesy], okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], 
podkładki na biurko, podpórki do książek, przybory szkol-
ne [artykuły piśmienne], przyrządy do rysowania, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), dru-
kowane instrukcje dotyczące metod nauczania, drukowa-
ne materiały edukacyjne, drukowane materiały w zakresie 
kursów korespondencyjnych, książki edukacyjne, publikacje 
edukacyjne, fiszki, 25 apaszki [chustki], bielizna osobista, bie-
lizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy dresowe, buty, 
buty sportowe, chustki [apaszki], daszki [nakrycia głowy], 
fartuchy [odzież], kombinezony, kąpielówki, kostiumy ką-
pielowe, koszule, krawaty, kurtki, nakrycia głowy, nauszniki 
[odzież], ocieplacze, obuwie, odzież gotowa, odzież papiero-
wa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie 
[odzież], paski [odzież], podkoszulki bez rękawów, podkoszul-
ki sportowe, rękawiczki, skarpetki, stroje na maskaradę, stro-
je plażowe, stroje przeciwdeszczowe, szale, szaliki, szlafroki,  
T-shirty z krótkim rękawem, 35 usługi marketingowe, badania 
marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, pomoc w zakresie działalności gospo-
darczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowla-
nych, usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych, dostarczanie informacji dotyczą-
cych kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji 
konsumenckiej], reklama, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mia-
nowicie, danych zapisanych elektronicznie i magnetycznie, 
muzyki filmów i innych rodzajów elektronicznych publikacji 
tekstowych i obrazowych utrwalonych na nośnikach, opro-
gramowania, oprogramowania edukacyjnego, urządzeń 
elektronicznych, tokenów, audiowizualnych urządzeń dy-
daktycznych, urządzenia do nauczania, nośników danych, 
urządzeń do odtwarzania nośników dźwięku i obrazu oraz 
danych, urządzeń do nagrywania nośników dźwięku i ob-
razu oraz danych, płyt CD i DVD, materiałów drukowanych, 
druków, broszur, czasopism gazet, książek, publikacji druko-
wanych, artykułów biurowych, materiałów do pisania, ma-
teriałów piśmiennych i wyposażenia edukacyjnego, artyku-
łów piśmienniczych i papierniczych, podkładek na biurko, 
podpórek do książek, przyborów szkolnych, przyrządów 
do rysowania, materiałów szkoleniowych i instruktażowych, 
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instrukcji dotyczących metod nauczania, materiałów eduka-
cyjnych, materiałów w zakresie kursów korespondencyjnych, 
książek i publikacji edukacyjnych, fiszek, smyczy, nakryć głowy, 
ubrań, odzieży, obuwia, biletów pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni 
lub poprzez Internet, 38 udostępnianie internetowego forum 
dyskusyjnego, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społeczno-
ściowych, poczta elektroniczna, transmisja plików cyfrowych, 
transmisja wideo na żądanie, usługi związane z elektroniczny-
mi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomaga-
ne komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, agencje 
informacyjne, usługi w zakresie wideokonferencji, dostarcza-
nie wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, 
41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, tłumaczenia 
językowe, komputerowe przygotowanie materiałów do publi-
kacji, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], usługi w zakresie opracowania graficzne-
go, inne niż do celów reklamowych, elektroniczna publikacja 
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, multi-
medialne wydania publikacji elektronicznych, prezentacja fil-
mów, publikacja broszur, publikacja i redagowanie materiałów 
drukowanych, publikacja i redagowanie książek, publikacja 
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub In-
ternetu, publikowanie, usługi wydawnicze (w tym elektronicz-
ne usługi wydawnicze), świadczenie usług w zakresie studiów 
nagrań wideo, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, produkcja 
filmów szkoleniowych, produkcja filmów, innych niż reklamo-
we, nauczanie indywidualne, organizowanie widowisk [impre-
sariat], przedszkola, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], 
usługi rozrywkowe, nauczanie i szkolenia, organizacja i prze-
prowadzanie imprez szkoleniowych, organizowanie i prze-
prowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych 
i edukacyjnych, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi szkół 
[edukacja], wynajem nagrań z fonią i wizją, wypożyczanie fil-
mów, wypożyczanie książek z bibliotek, wypożyczanie nagrań 
wideo, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka i eduka-
cja], organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], or-
ganizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka].

(210) 469481 (220) 2017 03 26
(731) PORADA ANETA KANCELARIA KSIĘGOWA AMP, 

Częstochowa
(540) AMP

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie księgowości i rachunko-
wości, skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, 
usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, 
doradztwo księgowe w zakresie podatków, analizy kosztów, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, przygotowywanie zeznań podatko-
wych, przygotowanie listy płac, prowadzenie ksiąg, doradz-
two w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], doradztwo 
dotyczące zatrudnienia, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem.

(210) 469484 (220) 2017 03 27
(731) SOBIESKA ANETA PAULINA, Starbacicha
(540) NTRAX
(510), (511) 9 buty chroniące przed wypadkami, napro-
mieniowaniem i ogniem, rękawice do ochrony przed 
wypadkami.

(210) 469485 (220) 2017 03 27
(731) BRAD MANAGEMENT CONSULTING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BRADCONSULTING

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzki-
mi, określania struktury stanowisk oraz płac, przejęcia przed-
siębiorstw oraz ich fuzji, administrowania oraz zarządzenia 
działalnością gospodarczą, audytu, zarządzania kosztami, 
w tym doradztwo, konsultacje i usługi ekspertów we wszyst-
kich powyższych dziedzinach, doradztwo i konsultacje w za-
kresie działalności gospodarczej, wydajności przedsiębiorstw 
oraz efektywności biznesowej, usługi konsultingowe związa-
ne z zarządzaniem działalnością gospodarczą, doradztwem 
personalnym i zarządzania przedsiębiorstwami.

(210) 469486 (220) 2017 03 27
(731) SOBIESKA ANETA PAULINA, Starbacicha
(540) NTRAL
(510), (511) 9 buty chroniące przed wypadkami, napro-
mieniowaniem i ogniem, rękawice do ochrony przed 
wypadkami.

(210) 469809 (220) 2017 03 31
(731) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN  

SPÓŁKA AKCYJNA, Płock
(540) TWÓRCA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.03.04, 26.05.10
(510), (511) 35 organizacja i zarządzanie programem twór-
czości wewnętrznej, w tym wynalazczej, zarządzanie projek-
tami pracowniczymi, pobudzanie innowacji pracowniczej, 
pobudzanie twórczości pracowniczej, administrowanie 
i zarządzanie programem dla pracowników, prowadzenie 
kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu 
- zewnętrznych i wewnętrznych, dystrybucja materiałów 
reklamowych i informacyjnych, badanie rynku, sporządza-
nie analiz rynkowych, przetwarzanie informacji, zarządzanie 
zbiorami danych w komputerowych bazach danych, rekla-
ma, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i infor-
macyjnych, badanie i rozwój, rozbudowa i administrowanie 
sieciami komputerowymi, tworzenie komputerowych baz 
danych, wszystkie powyższe usługi także świadczone onli-
ne, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
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informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom,  
gromadzenie na stronach internetowych na rzecz osób 
trzecich ilustracji i tekstów reklamowych, promocyjnych 
lub pozwalających osobom trzecim na swobodne kupo-
wanie, prowadzenie kampanii reklamowych w środkach 
masowego przekazu, 38 usługi ogłoszeń elektronicznych 
poprzez łącza telekomunikacyjne, gromadzenie na stronach 
internetowych na rzecz osób trzecich ilustracji i tekstów, 
rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem terminali 
komputerowych i Internetu, udostępnianie komputerowych 
baz danych, łączność elektroniczna, łączność przez sieć świa-
tłowodów, łączność przez terminale komputerowe, łączność 
radiowa, łączność telefoniczna, połączenia ze światową 
siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, 
przesyłanie informacji, przydzielanie dostępu do światowej 
sieci komputerowej, usługi telekomunikacyjne promocyjne 
lub pozwalające osobom trzecim na swobodne kupowanie, 
41 organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń, organizowanie przedstawień, orga-
nizowanie koncertów, organizowanie uroczystości, organi-
zowanie zawodów, organizowanie rozrywki, organizowanie 
kwizów, organizowanie balów, organizowanie gali, organizo-
wanie imprez tanecznych, organizowanie widowisk [impre-
sariat], organizowanie konkursów dla pracowników, organi-
zowanie widowisk i wydarzeń muzycznych, organizowanie 
widowisk scenicznych, organizowanie pokazów i widowisk 
w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach 
edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadze-
nie wykładów.

(210) 469826 (220) 2017 03 31
(731) MICHORCZYK ARTUR, Marcinkowice
(540) CHEMTEX FACTORY SERVICE THREELACK SERIA 

TRZECH PREPARATÓW USUWAJĄCYCH POWŁOKI 
LAKIERNICZE WWW.CHEMTEX.COM.PL

(531) 26.05.18, 01.01.02, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14, 25.01.01, 
26.11.05

(510), (511) 1 rozpuszczalniki do lakieru, rozpuszczalniki 
do lakierów, preparaty chemiczne do usuwania powłok 
z metali, rozpuszczalniki do usuwania powłok z wykoń-
czeń powierzchni podczas procesów produkcyjnych, środ-
ki chemiczne do użytku w usuwaniu powłok, chemikalia 
czyszczące.

(210) 469868 (220) 2017 04 03
(731) FOOD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(540) MARLIN

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 26.11.03, 26.11.13, 01.15.24, 
18.03.07, 03.09.01, 03.09.10, 25.01.15

(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 469878 (220) 2017 04 03
(731) FOOD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) BIELIK

(531) 03.07.01, 03.07.02, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 469908 (220) 2017 04 03
(731) AUCHAN HOLDING, Croix, FR
(540) Moje Auchan

(531) 03.07.13, 03.07.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty do wybielania i inne substancje 
do prania, preparaty i produkty do czyszczenia, polerowania, 
odtłuszczania i ścierania, wybielacze stosowane w pralnic-
twie, preparaty do wywabiania plam, środki zmiękczające 
do tkanin, środki usuwające farbę, papiery ścierne, preparaty 
do usuwania rdzy, roztwory do szorowania, preparaty 
do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa 
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domowego, detergenty inne niż do stosowania w procesach 
produkcji i użytku medycznego, środki do usuwania rdzy, 
woski do polerowania podłóg, wosk do butów, produkty 
do nabłyszczania liści, materiały przylepne do użytku kosme-
tycznego, mydła, mydła dezynfekujące, produkty perfume-
ryjne, perfumy, woda toaletowa, olejki eteryczne, dezodo-
ranty do użytku osobistego (wyroby perfumeryjne), kosme-
tyki, preparaty do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów, kosmetyki do makijażu i preparaty do demakijażu, 
preparaty do golenia, środki toaletowe, mleczka toaletowe 
i olejki, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środ-
ki przeciwsłoneczne z filtrem ochronnym (preparaty kosme-
tyczne do opalania), szampony dla zwierząt domowych (nie-
lecznicze preparaty do pielęgnacji), kadzidełka, drewno za-
pachowe, mieszaniny zapachowe potpourri, 9 urządzenia 
i przyrządy naukowe (do celów innych niż medyczne), że-
glarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, 
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, monitorują-
ce (do kontroli), ratunkowe (do ratowania życia), urządzenia 
i przyrządy do nauczania, urządzenia i przyrządy do przewo-
dzenia, przełączania, przekształcania, akumulowania, regulo-
wania lub kontroli energii elektrycznej, materiał do przewo-
dów elektrycznych (przewody, kable), przełączniki elektrycz-
ne, wtyczki, gniazdka i inne kontakty elektryczne, bezpiecz-
niki, zaślepki do gniazdek, baterie elektryczne, baterie 
do oświetlania, złącza elektryczne, elektryczny sprzęt spa-
walniczy, elektryczne żelazka, urządzenia do nagrywania, 
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, wzmacniacze, 
słuchawki [zakładane na głowę], głośniki, magnetyczne no-
śniki do zapisu, nagrania dźwiękowe, dyski magnetyczne 
i optyczne, kompaktowe dyski audio i wideo, czytniki cyfro-
wych dysków optycznych do wielokrotnego zapisu (czytniki 
DVD), kamery wideo, kasety wideo, maszyny faksymilowe, 
aparaty telefoniczne, adaptery do telefonów, ładowarki bate-
rii do telefonów, torby, pokrowce i etui na telefony komórko-
we i akcesoria telefoniczne, automatyczne sekretarki, zesta-
wy głośnomówiące do telefonów, telewizory, anteny, slajdy 
[fotografia], projektory i ekrany, lampy błyskowe [fotografia], 
filmy [błony] naświetlone, futerały na przyrządy i aparaturę 
fotograficzną, dyktafony, automaty sprzedające i mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, 
bankomaty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, urządzenia 
do przetwarzania danych, komputery, sprzęt peryferyjny 
do komputerów, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], 
oprogramowanie komputerowe, dyskietki, modemy, publi-
kacje elektroniczne, do pobrania, elektroniczne terminarze 
osobiste, urządzenia do gier do podłączenia wyłącznie 
do odbiorników telewizyjnych, zewnętrznych ekranów lub 
monitorów, kasety z grami wideo, lornetki, okulary, soczewki 
kontaktowe, etui na okulary, karty z układem scalonym [karty 
inteligentne], karty magnetyczne, karty kredytowe i płatni-
cze, karty podarunkowe, identyfikacyjne karty magnetyczne, 
karty telefoniczne, kompasy [przyrządy pomiarowe], pasy, 
kapoki do pływania, kombinezony i maski do nurkowania, 
urządzenia do pomiaru wagi, osłony głowy, kaski zabezpie-
czające, urządzenia do ochrony osobistej zabezpieczające 
przed wypadkami, siatki do ochrony przed wypadkami, 
ubrania do ochrony przed wypadkami, naświetlaniem 
i ogniem, barometry, alkoholomierze, gaśnice, minutniki ku-
chenne, zamki elektryczne, elektryczne dzwonki do drzwi, 
alarmy, urządzenia alarmowe przeciwwłamaniowe, magne-
sy, magnesy dekoracyjne, 11 urządzenia oświetleniowe, 
grzewcze, do wytwarzania pary, do gotowania, chłodzenia, 
suszenia, wentylacji, dezynfekujące, do zaopatrywania 
w wodę, instalacje sanitarne, wodotryski ozdobne, fontanny, 
kabiny prysznicowe, umywalki [części instalacji sanitarnych], 
wanny, krany, urządzenia do dezodoryzacji i oczyszczania 

powietrza, urządzenia do chłodzenia powietrza i urządzenia 
klimatyzacyjne, instalacje do schładzania wody, wentylatory 
elektryczne do użytku osobistego, urządzenia do uzdatnia-
nia wody, sterylizatory, filtry do wody pitnej, kolektory sło-
neczne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi kuchenne, szafy 
chłodnicze, pojemniki chłodnicze, szybkowary elektryczne, 
elektryczne podgrzewacze do butelek dla niemowląt, czajni-
ki elektryczne, grille, pojemniki chłodzące, instalacje do go-
towania, piekarniki, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, zamra-
żarki, lodówki, zapalarki do gazu, tostery, elektryczne zapa-
rzacze do kawy, frytownice elektryczne, maszynki do lodów, 
urządzenia do przygotowywania lodu, suszarki do włosów, 
instalacje do sauny, urządzenia do opalania się, parowe sau-
ny do twarzy, elektryczne suszarki do prania, ogrzewacze 
do stóp, kominki domowe, żarówki oświetleniowe i lampy 
elektryczne, lampy oświetleniowe, reflektory i światła do po-
jazdów, 16 papier, karton (nieprzetworzony, półprzetworzo-
ny lub do celów biurowych), wyroby z kartonu, worki, torby 
i arkusze do pakowania papierowe lub z tworzyw sztucz-
nych, papier w arkuszach (artykuły piśmienne), druki, taśmy 
drukarskie, materiały introligatorskie, fotografie, matryce dru-
karskie, materiały piśmienne, kleje do materiałów papierni-
czych lub do użytku domowego, materiały dla artystów, 
pędzle do malowania, pudełka z farbami (artykuły szkolne), 
maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), ma-
teriały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem urządzeń), 
przybory szkolne, spinacze biurowe, pinezki, temperówki, 
korektory w płynie, noże do papieru, ołówki, ołówki automa-
tyczne z wkładem grafitowym, gumki do ścierania, koperty, 
teczki na dokumenty [artykuły biurowe], albumy do wkleja-
nia, książki, periodyki, almanachy, broszury, zeszyty do pisa-
nia lub rysowania, katalogi, kalendarze, ryty (grawiura), szty-
chy, litografie, ryciny, obrazy, afisze, mapy geograficzne, ga-
zety, rolki do taśm barwiących, maszyny zgrzewające, znaczki 
pocztowe, dozowniki taśmy przylepnej (artykuły biurowe), 
chusteczki papierowe do demakijażu, filtry do kawy z papie-
ru, kalkomanie, torby na śmieci z papieru lub z tworzyw 
sztucznych, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalo-
wych, szyldy z papieru lub z kartonu, papier toaletowy, pa-
pierowa bielizna stołowa, ręczniki papierowe do rąk, papie-
rowe chusteczki, kartki z życzeniami, kartki pocztowe, wykro-
je do wykonywania odzieży, globusy, 29 mięso, ryby, drób 
i dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, krokiety, konserwowe, 
suszone, mrożone i gotowane owoce, grzyby i warzywa, 
miąższ owoców i sałatki owocowe, sałatki warzywne, mięso, 
ryby, warzywa i owoce w puszkach, dżemy, marmolady, 
owoce gotowane, galaretki, pyłki kwiatowe jako żywność, 
wyciągi z alg do celów spożywczych, soja konserwowa 
do użytku spożywczego, białko do spożycia przez ludzi, wy-
war, bulion, gęste zupy, zupy, soki roślinne do gotowania, jaja, 
mleko, masło, śmietana [produkty mleczarskie], jogurt, sery 
i inne wyroby mleczne, oleje jadalne i tłuszcze, preparaty 
do wyrobu bulionu, chipsy ziemniaczane, dania gotowe 
przygotowywane z wyżej wymienionych produktów, 
30 kawa, herbata, kakao, czekolada, wyroby z czekolady, pre-
paraty roślinne zastępujące kawę, kawa nienaturalna, napoje 
na bazie kawy, herbaty, kakao, czekolady, napary, inne niż 
do celów leczniczych, cukier, słodziki naturalne, glukoza 
do celów spożywczych, ryż, tapioka, sago, makarony, kasza 
manna, mąka i produkty zbożowe, suszone płatki zbóż, 
chleb, wyroby ciastkarskie, ciasta, bułeczki słodkie, naleśniki, 
tarty, placki, wyroby cukiernicze, lody spożywcze, miód, syro-
py i melasa, mleczko pszczele spożywcze do celów nieme-
dycznych, anyż, anyż gwiaździsty, ekstrakt słodu do celów 
spożywczych, aromaty inne niż olejki eteryczne, aromatycz-
ne preparaty do żywności, drożdże, proszek do pieczenia, 
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), sosy sałatkowe, ke-
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czup, majonezy, przyprawy korzenne, zagęszczacze stoso-
wane przy gotowaniu produktów spożywczych, zioła do ce-
lów spożywczych, przyprawy, zioła ogrodowe konserwowa-
ne, lód, lody, kanapki, pizza, przekąski na bazie ryżu, sajgonki, 
sushi, tabule, tortille, tacos, dania gotowe przygotowywane 
z wyżej wymienionych produktów, 31 produkty rolne, 
ogrodnicze, leśne (niepreparowane, nieprzetworzone), ziar-
na (nasiona), darń naturalna, owoce i warzywa świeże, algi 
spożywcze, grzyby świeże, zioła ogrodowe świeże, skorupia-
ki [żywe], ikra rybia, nasiona, cebulki kwiatowe, drzewa, krze-
wy, naturalne rośliny i kwiaty, choinki bożonarodzeniowe, 
żywność i napoje dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, słód, 
przynęty dla wędkarstwa (żywe), zwierzęta żywe, 32 piwo, 
woda mineralna i gazowana oraz inne napoje bezalkoholo-
we, napoje izotoniczne, lemoniada, napoje owocowe i soki 
owocowe, sok pomidorowy, soki warzywne (napoje), syropy 
do napojów, preparaty do sporządzania napojów (z wyjąt-
kiem tych wykonanych na bazie kawy i herbaty lub kakao 
i napojów na bazie mleka), pastylki i proszki do sporządzania 
napojów gazowanych, esencje do sporządzania napojów, 
preparaty do sporządzania likierów, 33 napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), aperitify, cydr, koktajle na bazie alkoholu, 
alkohole i likiery wspomagające trawienie (likiery i alkohole 
wysokoprocentowe), brandy, alkohole wysokoprocentowe, 
wina, rum, wódka, whisky, 35 reklama, publikowanie tekstów 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
(ulotek, prospektów, druków, próbek), reklama zewnętrzna, 
usługi agencji reklamowych, wynajmowanie czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach masowego przekazu, pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo i konsulta-
cje w zakresie działalności gospodarczej, informacja lub za-
pytania dotyczące działalności gospodarczej, profesjonalne 
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
w zakresie czynności biurowych, usługi sekretarskie, rachun-
kowość, usługi w zakresie wypożyczania maszyn i urządzeń 
biurowych (z wyjątkiem urządzeń telekomunikacyjnych 
i komputerów), wynajem dystrybutorów automatycznych, 
usługi prenumeraty gazet, usługi prenumeraty gazet elektro-
nicznych, organizacja subskrypcji usług telefonicznych, orga-
nizacja subskrypcji usług radiofonii, usług wiadomości radio-
wych, organizacja subskrypcji usług telekomunikacyjnych, 
usługi subskrypcji w zakresie dostępu do światowej informa-
tycznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu) lub sieci o dostę-
pie prywatnym (intranetu), do dostawców dostępu do infor-
matycznych sieci telekomunikacyjnych lub sieci transmisji 
danych, usługi subskrypcji w zakresie centrów serwerowych 
baz danych lub multimedialnych, usługi subskrypcji w zakre-
sie usług telematycznych, przesyłania danych za pomocą 
środków telematycznych, usługi subskrypcji w zakresie cen-
trów serwerowych dostarczających dostępu do informa-
tycznej sieci telekomunikacyjnej lub sieci transmisji danych, 
usługi subskrypcji programów telewizyjnych lub radiowych, 
nagrań video, fonogramów, programów audiowizualnych, 
usługi subskrypcji w zakresie komputerowych baz danych, 
zarządzanie i nadzór administracyjny nad sieciami telekomu-
nikacyjnymi i sieciami multimedialnymi, usługi handlowe 
w zakresie pomocy związanej z eksploatacją i nadzorowa-
niem sieci telekomunikacyjnych, agencje im portu-eksportu, 
komercyjne agencje informacyjne, analizy kosztów, raporty 
rynkowe, badania rynku, sondaże opinii publicznej, usługi 
porównywania cen, opracowywanie danych statystycznych, 
usługi public relations, aukcje publiczne, pokazy towarów, 
prezentacja produktów we wszelkich środkach przekazu 
w celu sprzedaży detalicznej, mianowicie promocja sprzeda-

ży, informacja i doradztwo handlowe dla konsumentów, za-
rządzanie w zakresie zamówień handlowych, organizowanie 
wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, 
zarządzanie hotelami, komputerowe zarządzanie plikami, 
zbieranie i systematyzacja danych w komputerowych ba-
zach danych, wyszukiwanie informacji w plikach informa-
tycznych dla osób trzecich, powielanie dokumentów, gro-
madzenie na rzecz osób trzecich różnorodnych towarów 
(z wyłączeniem transportu) w celu umożliwiania klientom 
wygodnego oglądania i kupowania, dóbr konsumpcyjnych 
na dużą skalę, w zakresie zdrowia, higieny, żywienia, odzieży, 
biżuterii, zegarków, rekreacji, ogrodnictwa, majsterkowania, 
narzędzi, wewnętrznego i zewnętrznego wystroju, wyposa-
żenia i sprzętów domowych, produktów do pielęgnacji uro-
dy i higieny, środków czyszczących, produktów do pielęgna-
cji samochodów, artykułów sportowych, gier i zabawek, ar-
tykułów i narzędzi do kuchni i domu, artykułów ze skóry, ar-
tykułów papierniczych i artykułów biurowych, elektrycznych 
urządzeń domowych, urządzeń biurowych, komputerów, 
artykułów elektrycznych, sprzętu hi-fi, odbiorników telewi-
zyjnych, mebli, urządzeń telekomunikacyjnych, telefonów, 
produktów tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych, pojaz-
dów, materiałów drukowanych, paliw, usługi handlu detalicz-
nego lub hurtowego, sprzedaży korespondencyjnej, usługi 
handlu detalicznego lub hurtowego przez Internet lub przy 
pomocy jakichkolwiek elektronicznych środków sprzedaży 
na odległość w zakresie następujących produktów: środki 
chemiczne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa (z wyłą-
czeniem fungicydów, herbicydów, insektycydów i środków 
przeciwko pasożytom), środki do konserwacji kwiatów, pre-
paraty chemiczne nadające wodoodporność skórom, mate-
riały tekstylne, preparaty chemiczne do rozjaśniania teksty-
liów, nawozy dla rolnictwa, preparaty z mikroelementów dla 
roślin, ziemia do upraw, substancje garbarskie, materiały 
przylepne do celów przemysłowych, kleje (apretura), kleje 
do celów przemysłowych, do plakatów, tapety, do skóry, 
środki do odklejania, rozpuszczalniki do lakierów, miazga 
drzewna, nienaświetlone światłoczułe filmy, dodatki che-
miczne do paliw silnikowych i olejów, substancje zapobiega-
jące zamarzaniu, płyny hamulcowe, składniki do naprawy 
dętek, aceton, kwas chlorowodorowy, woda destylowana, 
słabo zakwaszona woda do ładowania akumulatorów, nad-
tlenek wodoru, farby, farby i lakiery (z wyjątkiem izolujących), 
powłoki (farby), napełnione tonery do drukarek i fotokopia-
rek, preparaty zabezpieczające przed rdzą i preparaty zabez-
pieczające drewno, rozcieńczalniki do farb i materiały wiążą-
ce do barwników, lakierów i farb, barwniki, barwniki do obu-
wia, kit szklarski, środki wybielające i inne substancje stoso-
wane w praniu, preparaty i produkty do czyszczenia, polero-
wania, odtłuszczania i ścierania, woda utleniona, wywabia-
cze plam, zmiękczacze do tkanin, środki wybielające stoso-
wane w pralnictwie (ultramaryna), preparaty do usuwania 
farby, szmergiel (papier ścierny), preparaty do usuwania rdzy, 
roztwory do szorowania, preparaty do usuwania kamienia 
kotłowego dla gospodarstwa domowego, detergenty inne 
niż te używane w procesach produkcyjnych i te do celów 
leczniczych, środki do czyszczenia rur instalacyjnych, woski 
do polerowania podłóg, wosk do obuwia, płyny do spryski-
wacza szyb, materiały przylepne do celów kosmetycznych, 
mydła, perfumy, woda toaletowa, olejki eteryczne, dezodo-
ranty do użytku osobistego (wyroby perfumeryjne), kosme-
tyki, środki do pielęgnacji włosów, farby do włosów, szampo-
ny, środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania jamy 
ustnej, nie do użytku medycznego, preparaty do depilacji, 
preparaty do makijażu i demakijażu, preparaty do golenia, 
mydło do golenia, płyny po goleniu, przybory toaletowe, la-
kiery do paznokci i środki do usuwania lakieru do paznokci, 
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preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, opalania skóry, kalkomanie ozdobne do ce-
lów kosmetycznych, środki do polerowania i czyszczenia 
protez dentystycznych, patyczki z watą do celów kosmetycz-
nych, wata do celów kosmetycznych, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, preparaty przeciwsłoneczne (ko-
smetyki do opalania), szampony dla zwierząt domowych, 
kadzidła, drewno zapachowe, mieszaniny zapachowe po-
tpourri, oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, paliwa (łącznie 
z benzyną do silników), oleje silnikowe, paliwo, olej napędo-
wy, dodatki niechemiczne do paliw silnikowych, świece 
(oświetlenie) i knoty do oświetlenia, świece łojowe, świece 
perfumowane, podpałki, paliwo w postaci brykietów, dena-
turat, węgiel, drewno opałowe, smary do skór, smary do bu-
tów, preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne, 
preparaty higieniczne do użytku medycznego i higieny in-
tymnej, apteczki przenośne pierwszej pomocy, dietetyczne 
substancje i napoje, dietetyczna żywność przystosowana 
do celów medycznych, lecznicze preparaty odchudzające, 
medyczne napary, herbaty ziołowe, preparaty witaminowe. 
preparaty z mikroelementami do spożycia dla ludzi i zwie-
rząt, dodatki odżywcze do celów leczniczych, dodatki mine-
ralne do żywności, artykuły spożywcze i mieszanki na bazie 
mąki i mleka dla niemowląt, materiały opatrunkowe, kleje 
do protez dentystycznych, antyseptyki, środki dezynfekujące 
do celów medycznych lub higienicznych inne niż mydła, 
środki do leczenia oparzeń, środki do leczenia oparzeń sło-
necznych, wata higroskopijna, podpaski, wkładki do pieluch 
i majtki higieniczne, tampony menstruacyjne, wkładki 
do stanika dla karmiących matek, preparaty do sterylizacji, 
dezodoranty inne niż do użytku osobistego, roztwory 
do szkieł kontaktowych, środki do oczyszczania powietrza, 
produkty przeciw insektom, insektycydy, środki odstraszają-
ce owady, fungicydy, herbicydy, obroże przeciwpasożytni-
cze dla zwierząt, środki odstraszające insekty dla psów, pre-
paraty do mycia zwierząt, budowlane materiały metalowe, 
rury wodociągowe metalowe, drabiny metalowe, nawijarki 
do węży giętkich niemechaniczne [metalowe], ścianki dzia-
łowe i ogrodzenia metalowe, kasy pancerne, kable nieelek-
tryczne i drut z metali nieszlachetnych, nieelektryczne arty-
kuły ślusarskie, wyroby metalowe, rury i rurowe przewody 
z metalu, łańcuchy metalowe, pierścienie z metalu, zawiasy 
metalowe, ramy do obrazów, ościeżnice okienne/futryny 
okienne i drzwi metalowe, okna i drzwi metalowe, ruszty be-
leczkowe (paleniska), kraty kominkowe metalowe, klucze, 
kłódki, metalowe skrzynki na listy, skrzynki na narzędzia 
z metalu bez wyposażenia, żyłki do wiązania metalowe, 
przewody do anteny, metalowe pudła, skrzynie, kosze, koszy-
ki i pojemniki, folia aluminiowa, wieszaki metalowe na odzież, 
paliki namiotowe metalowe, kije do mioteł metalowe, meta-
lowe kapsle do butelek i urządzenia zamykające, metalowe 
dozowniki ręczników papierowych zamocowane na stałe, 
tablice rejestracyjne metalowe, dzwony i dzwonki, przed-
mioty artystyczne z metali nieszlachetnych, obrabiarki, na-
rzędzia ręczne nie obsługiwane ręcznie, napędy i silniki 
(z wyjątkiem tych do pojazdów lądowych), świece zapłono-
we do silników spalinowych wewnętrznego spalania, sprzę-
gła, pasy i paski napędowe (z wyjątkiem tych do pojazdów 
lądowych), wiertarki ręczne elektryczne, pompy na sprężone 
powietrze, ostrza (części maszyn), noże, nożyczki i nożyce 
elektryczne, pistolety elektryczne dozujące klej, pistolety 
do malowania, gazowe palniki do spawania i lutownice, ko-
siarki ogrodowe (maszyny), bębny mechaniczne do nawija-
nia przewodów giętkich, narzędzia rolnicze, z wyjątkiem tych 
uruchamianych ręcznie, pompki napowietrzające do akwa-
riów, urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności 
i napojów, elektryczne maszyny i roboty kuchenne, maszyny 

do prania i zmywarki, suszarki wirowe, odkurzacze, worki 
do odkurzaczy, froterki do parkietów elektryczne, przyrządy 
do woskowania i polerowania butów elektryczne, maszyny 
i elektryczne urządzenia czyszczące, maszyny do szycia i ro-
bienia na drutach, bindownice, narzędzia i przyrządy ręczne 
o napędzie ręcznym, noże nieelektryczne, widelce, łyżki inne 
niż do połowów i podawania lekarstw, ostrza, nożyczki, no-
życe, piły, śrubokręty, sekatory, sierpaki, narzędzia i urządze-
nia ręczne do ogrodnictwa napędzane ręcznie, grabiarki 
do trawników, szpadle, kilofy, łopaty, szczypce płaskie, młot-
ki, kosiarki ogrodowe (przyrządy ręczne), urządzenia do nisz-
czenia pasożytów roślin, zraszacze owadobójcze, narzędzia 
mechaniczne do siekania, krojenia żywności, otwieracze 
do puszek nieelektryczne, dziadki do orzechów, brzytwy, ży-
letki, zestawy do golenia, pilniki i cążki do obcinania paznok-
ci, obcinacze do paznokci, zestawy do manicure i pedicure, 
elektryczne i nieelektryczne maszynki do strzyżenia włosów 
do użytku osobistego, elektryczne lub nieelektryczne urzą-
dzenia do depilacji, pęsety do depilacji, urządzenia i przyrzą-
dy naukowe (inne niż do celów medycznych), żeglugowe, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, monitorujące (do kon-
troli), ratunkowe (do ratowania życia), urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, dystrybucji, przekształcania, akumulacji, 
regulowania lub kontroli elektryczności, materiał do przewo-
dów elektrycznych (przewody, kable), przełączniki elektrycz-
ne, wtyczki, gniazdka i inne kontakty elektryczne, bezpiecz-
niki, zaślepki do gniazdek, baterie elektryczne, baterie 
do oświetlania, żelazka elektryczne, urządzenia do nagrywa-
nia, transmisji i reprodukcji dźwięku i obrazu, wzmacniacze, 
słuchawki na uszy, głośniki, magnetyczne nośniki do nagry-
wania, magnetyczne, optyczne dyski do nagrywania dźwię-
ku, płyty kompaktowe audio i wideo, czytniki cyfrowych 
dysków optycznych do wielokrotnego zapisu (czytniki DVD), 
kamery wideo, taśmy wideo, maszyny faksymilowe, aparaty 
telefoniczne, adaptery do telefonów, ładowarki baterii do te-
lefonów, worki, pokrowce i futerały do telefonów komórko-
wych i sprzętu telefonicznego, automatyczne sekretarki, od-
biorniki telewizyjne, anteny, aparaty projekcyjne i plansze, 
lampy błyskowe, filmy naświetlone, specjalne etui na urzą-
dzenia i instrumenty fotograficzne, dyktafony, kasy rejestru-
jące, maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania danych, kom-
putery, komputerowe urządzenia peryferyjne, czytniki (urzą-
dzenia do przetwarzania danych), oprogramowanie kompu-
terowe, dyskietki, modemy, elektroniczne terminarze osobi-
ste, urządzenia do gier do podłączenia wyłącznie do odbior-
ników telewizyjnych, zewnętrznych ekranów i monitorów, 
kasety z grami wideo, lornetki, okulary, etui na okulary, karty 
z układem scalonym (karty inteligentne), karty magnetyczne, 
karty telefoniczne, kompasy, pasy, kapoki do pływania, maski 
i kombinezony do nurkowania, urządzenia do pomiaru wagi, 
osłony głowy, kaski zabezpieczające, urządzenia do ochrony 
osobistej przed wypadkami, siatki zabezpieczające przed 
wypadkami, odzież chroniąca przed wypadkami, promienio-
waniem i ogniem, barometry, alkoholomierze, urządzenia 
do gaszenia ognia, minutniki, zamki elektryczne, elektryczne 
dzwonki do drzwi, alarmy, alarmy antywłamaniowe, magne-
sy, magnesy dekoracyjne, aparatura i instrumenty medycz-
ne, dentystyczne i weterynaryjne, inhalatory, materiały 
do zszywania stosowane w chirurgii, prezerwatywy, butelki 
do karmienia dla niemowląt, smoczki do butelek do karmie-
nia, smoczki, kapturki laktacyjne z gumy lub silikonowe, ter-
mometry do celów medycznych, urządzenia oświetleniowe, 
grzewcze, do wytwarzania pary, do gotowania, chłodzenia, 
suszenia, wentylacji, klimatyzacyjne, dezynfekujące, do za-
opatrywania w wodę, instalacje sanitarne, urządzenia 
do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, wiatraki elek-
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tryczne do użytku osobistego, urządzenia do uzdatniania 
wody, sterylizatory, filtry do wody pitnej, wyciągi kuchenne, 
szafy chłodnicze, pojemniki chłodnicze, szybkowary elek-
tryczne, elektryczne podgrzewacze do butelek dla niemow-
ląt, czajniki elektryczne, grill, lodówki turystyczne, piekarniki, 
kuchenki, kuchenki mikrofalowe, zamrażarki, lodówki, urzą-
dzenia chłodzące, zapalniczki do gazu, opiekacze pieczywa, 
elektryczne zaparzacze do kawy, frytownice elektryczne, 
urządzenia do przygotowywania lodu, maszynki do lodów, 
suszarki do włosów, suszarki do prania elektryczne, ogrzewa-
cze do stóp, oświetleniowe żarówki i lampy elektryczne, lam-
py oświetleniowe, reflektory i światła do pojazdów, pojazdy, 
pojazdy lądowe, powietrzne lub wodne, rowery, wózki trans-
portowe, przyczepy (pojazdy), samochodowe osłony prze-
ciwsłoneczne, kierunkowskazy do pojazdów, wycieraczki 
do szyb pojazdów, wsteczne lusterka, dętki i kolce do opon, 
opony pełne do kół pojazdów, zagłówki i pasy bezpieczeń-
stwa do siedzeń w pojazdach, foteliki bezpieczeństwa dla 
dzieci do pojazdów, pompki do rowerów, wózki dziecięce, 
hulajnogi, skutery, pokrowce na pojazdy, pokrowce na sie-
dzenia pojazdów, bagażniki, bagażniki na rowery, bagażniki 
rowerowe, bagażniki na narty do użytku na pojazdach, wózki 
dziecięce spacerowe, przeciwwłamaniowe urządzenia 
do pojazdów, wózki na zakupy, taczki, broń palna, amunicja 
i pociski, materiały wybuchowe, ognie sztuczne, petardy, pi-
stolety pneumatyczne (broń), karabiny, strzelby, pokrowce 
na strzelby, broń ochronna na bazie gazu łzawiącego, aero-
zole do osobistej obrony, pasy naramienne do broni, bando-
liery, rakiety sygnalizacyjne, wyroby jubilerskie, biżuteria, ka-
mienie szlachetne, szkatułki na biżuterię, z metali szlachet-
nych, etui na biżuterię, przyrządy zegarmistrzowskie i przy-
rządy chronometryczne, zegarki i bransoletki do zegarków, 
spinki do mankietów, szpilki i spinki do krawatów, breloczki 
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi 
zawieszkami], pudełka z metali szlachetnych, posążki z meta-
li szlachetnych, dzieła sztuki z metali szlachetnych lub kamie-
ni szlachetnych, instrumenty muzyczne i elementy instru-
mentów muzycznych, szafy grające, podstawki do instru-
mentów muzycznych, kamertony, futerały na instrumenty 
muzyczne, papier, karton (nieprzetworzony, półprzetworzo-
ny lub do celów biurowych), wyroby z kartonu, worki, torby 
i arkusze do pakowania papierowe lub z tworzyw sztucz-
nych, papier w arkuszach (artykuły piśmienne), materiały dru-
kowane, materiały introligatorskie, fotografie, materiały pi-
śmienne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku 
domowego, materiały dla artystów, pędzle, pudełka z farba-
mi (artykuły szkolne), maszyny do pisania i artykuły biurowe 
z wyjątkiem mebli, materiały instruktażowe lub edukacyjne 
(z wyjątkiem urządzeń), przybory szkolne, koperty, teczki 
na dokumenty, albumy do wklejania, książki, periodyki, alma-
nachy, broszury, zeszyty do pisania lub rysowania, kalenda-
rze, litografie, ryciny, obrazy, afisze, mapy geograficzne, gaze-
ty, rolki do taśm barwiących, maszyny zgrzewające, dozowni-
ki taśmy przylepnej (artykuły biurowe), chusteczki papierowe 
do demakijażu, pieluchomajtki z papieru lub celulozy, papie-
rowe filtry do kawy, kalkomanie, torby na śmieci z papieru 
lub z tworzyw sztucznych, torebki do gotowania w kuch-
niach mikrofalowych, szyldy z papieru lub z kartonu, papier 
toaletowy, stołowa bielizna papierowa, ręczniki, chusteczki 
do nosa papierowe, kartki z życzeniami, karty pocztowe, wy-
kroje do krawiectwa, różańce, globusy ziemskie, kauczuk, 
gutaperka, guma, azbest, mika, uszczelnienia wodoodporne 
lub izolacyjne, pierścienie wodoszczelne, tworzywa sztucz-
ne półprzetworzone, materiały uszczelniające i materiały izo-
lacyjne, giętkie rurki niemetalowe, węże do podlewania, 
podpórki, uchwyty do kwiatów wykonane z pianki, włókno 
szklane do izolacji, materiały dźwiękoszczelne, powłoki anty-

odblaskowe do szyb, rękawice izolacyjne, izolacyjne lakiery, 
papier, zaprawy i tkaniny, szczeliwa do połączeń, gumowe 
torby, pokrowce i worki do pakowania, gumowe pierścienie 
i korki gumowe, przędze i nici elastyczne lub z tworzyw 
sztucznych nie do użytku tekstylnego, skóra i imitacje skóry, 
skóry zwierzęce, futra i skóry surowe, kufry, walizki i małe wa-
lizki, parasole przeciwsłoneczne, parasolki, parasole i laski, 
bicze i wyroby siodlarskie, torebki damskie, torby plażowe, 
torby, worki, walizy i kufry podróżne, kosmetyczni bez wypo-
sażenia, zestawy do kosmetyków, worki i siatki na zakupy, 
plecaki, torby sportowe (z wyjątkiem toreb przystosowanych 
do określonych produktów), torby na zakupy na kółkach, po-
dróżne pokrowce na odzież, torby szkolne, portfele, etui 
na karty kredytowe, dyplomatki, aktówki (wyroby skórzane), 
etui na klucze (wyroby skórzane), portmonetki, puste torby 
na narzędzia, skórzane pudła na kapelusze, nosidła, nosideł-
ka i chusty do noszenia dzieci, obroże i ubrania dla zwierząt, 
niemetalowe materiały budowlane, cement, beton, powłoki, 
gips, kamień, marmur, drewno budowlane, fornir, boazerie, 
panele drewniane, sklejka, płyty parkietowe, gips, żwir, cegły, 
szkło okienne budowlane, rury sztywne niemetalowe stoso-
wane w budownictwie, okładziny, powłoki, wyściółki (bu-
downictwo), podłogowe płytki niemetalowe, kominy nie-
metalowe, okna i drzwi niemetalowe, rolety zewnętrzne 
niemetalowe i nietekstylne, baseny kąpielowe, rury wodocią-
gowe niemetalowe, konstrukcje przenośne niemetalowe, 
akwaria (konstrukcje), meble, stoiska wystawowe, lustra, 
ramy (z wyjątkiem budowlanych), dzieła sztuki z drewna, wo-
sku, gipsu, korka, trzciny, rattanu, wikliny, rogów, kości, kości 
słoniowej, fiszbin, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepio-
litu, substytutów tych materiałów lub z tworzyw sztucznych, 
koszyki i kosze niemetalowe, pojemniki do pakowania z two-
rzyw sztucznych, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucz-
nych, budy dla psów i posłania dla zwierząt domowych, 
słupki do drapania dla kotów, tablice ogłoszeniowe, stoły 
z imadłami, ramki do haftowania, tablice rejestracyjne nie-
metalowe, znaki wykonane z drewna lub z tworzyw sztucz-
nych, numery domów niepodświetlane i niemetalowe, wy-
roby niemetalowe i wyroby z metalu nieelektryczne, nieme-
talowe zawiasy i kołki, kojce, łóżeczka dziecięce, chodziki dla 
dzieci, kratownice niemetalowe, deski podłogowe, materiał 
pościelowy z wyjątkiem bielizny pościelowej, łóżka, śpiwory 
kempingowe, poduchy, poduszki, wezgłowia, podgłówki, 
wałki, podstawy łóżek, materace, wieszaki i pokrowce 
na ubrania, kołki, karnisze i haki do zasłon, niemetalowe 
klamki do drzwi, niemetalowe dozowniki stałe do ręczników, 
stojaki na butelki, zatyczki do butelek, niemetalowe kije 
do mioteł, stojaki na parasole, drabiny z drewna lub z two-
rzyw sztucznych, artykuły dekoracyjne z tworzyw sztucz-
nych do żywności, słomki do picia napojów, żaluzje we-
wnętrzne listwowe, manekiny krawieckie, nieelektryczne ar-
tykuły gospodarstwa domowego lub przybory kuchenne 
i pojemniki, grzebienie i gąbki, szczotki, miotły, umywalki, 
materiały do wytwarzania szczotek, pędzli, artykuły czysz-
czące, wełna stalowa, rękawice do użytku domowego, 
szmatki do czyszczenia, ircha do czyszczenia, przybory ku-
chenne, zastawa stołowa szklana, porcelanowa i ceramiczna, 
komplety garnków kuchennych, pojemniki termoizolacyjne 
do żywności i napojów, manierki, chłodziarki przenośne nie-
elektroniczne, zastawa stołowa inna niż noże, widelce i łyżki, 
wazony, świeczniki, gasidła do świec, piknikowe koszyki z na-
czyniami, korkociągi, otwieracze do butelek, metalowe pu-
dełka do dozowania ręczników papierowych, wieszaki 
na ręczniki [pręty i koła], dozowniki papieru toaletowego, 
dozowniki mydła, uchwyty na papier toaletowy, nocniki, su-
szarki na pranie, klamerki do bielizny, pojemniki na śmieci, 
deski do prasowania i pokrowce na deski do prasowania, tor-
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by izotermiczne, łapki na insekty, doniczki do kwiatów, osło-
ny na doniczki nie z papieru, kuwety dla zwierząt domo-
wych, kosze na śmieci, klatki dla zwierząt domowych, grze-
bienie dla zwierząt, zraszacze, rękawice ogrodnicze, pędzle 
do golenia, szczoteczki do zębów, nić dentystyczna, mydel-
niczki, wykałaczki, przybory kosmetyczne, zestawy toaleto-
we, rozpylacze do perfum, wanienki dla niemowląt przeno-
śne, łyżki do butów, skarbonki niemetalowe, dzieła sztuki 
z porcelany, terakoty i szkła, liny (nie z kauczuku, nie do rakiet, 
ani instrumentów muzycznych), sznurki, namioty, plandeki 
(nie ratunkowe, ani jako pokrycia wózków dziecięcych), ża-
gle, worki i torby do pakowania z tkanin, worki do transportu 
i przechowywania materiałów luzem, materiały do wyścieła-
nia i wypychania (z wyjątkiem gumy lub tworzyw sztucz-
nych), sieci rybackie, hamaki, druty niemetalowe do pakowa-
nia lub wiązania, nici i przędza do celów włókienniczych, 
wełna uprzędzona, nici i przędza elastyczna lub z tworzyw 
sztucznych do użytku tekstylnego, tkaniny, materiały do ta-
picerki, bielizna pościelowa i domowa, bielizna stołowa 
nie z papieru, prześcieradła, poszewki, narzuty na łóżka, bieli-
zna kąpielowa (z wyjątkiem odzieży), tekstylne ręczniczki 
do twarzy i ręczniki, pokrycia ścienne z materiałów tekstyl-
nych, zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, bielizna 
stołowa nie z papieru, ceraty (obrusy), tkaniny pościelowe 
w formie śpiworów, chusteczki tekstylne do zmywania maki-
jażu, moskitiery, bielizna domowa, etykiety z materiału tek-
stylnego, rolety tekstylne, chusteczki do nosa materiałów 
tekstylnych, odzież, paski, rękawiczki (odzież), podwiązki, 
szelki, nakrycia głowy, obuwie, skarpetki, pończochy, rajsto-
py, obuwie z wyjątkiem obuwia ortopedycznego, pantofle, 
kapcie, kozaki, botki, wkładki do obuwia, obuwie plażowe, 
obuwie narciarskie, buty sportowe, czepki, kostiumy kąpielo-
we i spodenki kąpielowe, odzież sportowa (z wyjątkiem 
odzieży do nurkowania), maski do spania, artykuły pasman-
teryjne (z wyjątkiem nici i przędzy), pasmanteria, galanteria, 
koronki i hafty, wstążki i szamerunek, guziki, haftki, szpilki 
i igły, zapięcia, kwiaty i owoce sztuczne, szpilki, haczyki 
i zamki do odzieży, zapięcia do ubrań, ozdobne plakietki, 
ozdoby do kapeluszy, nie z metalu szlachetnego, ozdoby 
do włosów, wstążki do włosów i siatki do włosów, szpilki 
do włosów i spinki [wsuwki] do włosów, spinki [klamerki] 
do włosów, peruki, wisiorki, zawieszki, zamki błyskawiczne, 
sznurowadła do obuwia, sprzączki do obuwia, zapięcia 
do szelek, klamry do pasków, elastyczne wstążki, falbanki 
do odzieży (ozdoby koronkowe), łatki do przyprasowywania 
dla ozdoby lub naprawy artykułów tekstylnych (artykuły pa-
smanteryjne), pudełka na przybory do szycia, dywany i chod-
niki, chodniczki, maty, linoleum, pokrycia podłogowe (wyjąt-
kiem płytek i farb), dekoracje ścienne (nietekstylne), dywaniki 
samochodowe, maty łazienkowe (dywaniki), maty gimna-
styczne, maty anty poślizgowe, darń sztuczna, gry, zabawki, 
hulajnogi (zabawki), śmieszne gadżety, strzelające zabawki 
bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, ozdoby choinko-
we z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, 
śmieszne gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podarki 
na przyjęcia], maski zabawkowe, latawce, karty do gry, arty-
kuły gimnastyczne i sportowe (z wyjątkiem artykułów 
do pływania, odzieży, mat i obuwia), wędki do łowienia, żyłki 
do wędek, haczyki wędkarskie, sprzęt do ćwiczeń fizycznych 
i artykuły gimnastyczne, stacjonarne rowery treningowe, za-
bawki dla zwierząt domowych, automaty do gier na monety, 
gry i urządzenia do gier inne niż te przystosowane do użytku 
tylko z odbiornikami telewizyjnymi, zewnętrznymi wyświe-
tlaczami lub monitorami, mięso, ryby, drób i dziczyzna, eks-
trakty mięsne, wędliny, krokiety, owoce, grzyby i warzywa 
konserwowane, suszone, mrożone i gotowane, miąższ owo-
ców i sałatki owocowe, sałatki warzywne, mięso, ryby, warzy-

wa i owoce w puszkach, dżemy, marmolada, owoce gotowa-
ne, galaretki, pyłki kwiatowe jako żywność, wyciągi z wodo-
rostów do celów spożywczych, soja konserwowana spożyw-
cza, proteiny spożywcze, wywar, bulion, gęste zupy, zupy, 
soki roślinne do gotowania, jaja, mleko, masło, śmietana, jo-
gurty, ser i inne produkty mleczarskie, oleje i tłuszcze jadalne, 
preparaty do wyrobu bulionu, ziemniaczane chipsy, kawa, 
herbata, kakao, czekolada, wyroby z czekolady, preparaty ro-
ślinne zastępujące kawę, kawa nienaturalna, napoje na bazie 
kawy, herbaty, kakao, czekolady, napary inne niż do celów 
leczniczych, cukier, słodziki naturalne, glukoza do celów spo-
żywczych, ryż, tapioka, sago, makarony, kasza manna, mąka 
i preparaty zbożowe, suszone płatki zbóż, chleb, wyroby 
ciastkarskie, ciasta, bułeczki słodkie, naleśniki, tarty, placki, 
wyroby cukiernicze, lody spożywcze, miód, melasa, mleczko 
pszczele spożywcze inne niż do celów medycznych, anyż, 
anyż gwiaździsty, ekstrakt słodu do celów spożywczych, aro-
maty inne niż olejki eteryczne, preparaty aromatyczne 
do żywności, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, 
ocet, sosy (przyprawy), sosy sałatkowe, keczup, majonez, 
przyprawy, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu pro-
duktów spożywczych, zioła do celów spożywczych, przypra-
wy, zioła ogrodowe konserwowane, lód, lody, kanapki, pizza, 
przekąski na bazie ryżu, sajgonki, sushi, tabule, tortille, tacos, 
produkty rolne, ogrodnicze i leśne nie preparowane 
i nie konserwowane, ziarna (nasiona), darń naturalna, owoce 
i warzywa świeże, algi do spożycia przez ludzi, grzyby świe-
że, zioła ogrodowe świeże, skorupiaki, ikra rybia, nasiona, ce-
bulki kwiatowe, drzewa, krzewy, rośliny i kwiaty naturalne, 
choinki, artykuły spożywcze i napoje dla zwierząt, ściółka dla 
zwierząt, słód, przynęty dla wędkarstwa, zwierzęta żywe, 
piwo, woda mineralna I gazowana i inne napoje bezalkoho-
lowe, napoje izotoniczne, lemoniada, napoje owocowe i soki 
owocowe, sok pomidorowy, soki warzywne (napoje), syropy 
do napojów, preparaty do sporządzania napojów (z wyjąt-
kiem tych wykonanych na bazie kawy i herbaty lub kakao 
i napojów na bazie mleka), pastylki i proszki do sporządzania 
napojów gazowanych, esencje do sporządzania napojów, 
preparaty do sporządzania likierów, napoje alkoholowe 
z wyjątkiem piwa, aperitify, cydr, koktajle na bazie napojów 
alkoholowych, alkohol poprawiający trawienie (likiery i alko-
hole wysokoprocentowe), brandy, alkohole wysokoprocen-
towe, wina, rum, wódka, whisky, tytoń, artykuły dla palaczy, 
zapałki, zapalniczki dla palaczy, cygarnice i papierośnice, kie-
szonkowe aparaty do samodzielnego zwijania papierosów, 
filtry do papierosów, popielniczki, gilotynki do cygar, bibułki 
papierosowe, fajki, przybory do czyszczenia fajek, 41 usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie], nauczanie, zapewnianie 
szkoleń, kształcenie praktyczne [pokazy], szkolenia i eduka-
cja w zakresie programowania, instalacji, eksploatacji i kon-
serwacji komputerów, telefonów, urządzeń telekomunikacyj-
nych, usługi rozrywkowe, udostępnianie obiektów muzeal-
nych (pokazy, wystawy), usługi parków rozrywki, zajęcia 
sportowe, usługi klubów zdrowia (sprawności fizycznej), 
udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, organizowa-
nie zawodów sportowych, usługi klubowe [rozrywka lub na-
uczanie], imprezy kulturalne, usługi wydawnicze w zakresie 
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, usługi biblioteczne, przygotowanie materiałów 
do publikacji, przygotowanie do publikacji książek i czaso-
pism on-line, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line 
(nie do pobrania), usługi biblioteczne elektroniczne mające 
na celu dostarczanie informacji elektronicznych, informacji 
i danych audio lub wideo, gier i rozrywki, dostarczanie gier 
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kompozycji 
muzycznych, produkcja przedstawień i filmów, wypożycza-
nie aparatury filmowej, filmów, magnetowidów, telewizo-
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rów, kaset wideo, nagrań fonograficznych, nagrań dźwięko-
wych, urządzeń audio, kamer, magnetowidów, odbiorników 
radiowych i telewizyjnych, urządzeń do projekcji filmowej, 
aparatów kinematograficznych i akcesoriów, dekoracji do wi-
dowisk i teatralnych, wypożyczanie sprzętu sportowego 
(z wyjątkiem pojazdów), podwodnego sprzętu do nurkowa-
nia, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub roz-
rywki, organizowanie i prowadzenie zjazdów, konferencji, 
kongresów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, rezerwacja miejsc na pokazy, wydarzenia 
rozrywkowe, sportowe i kulturalne, usługi agencji dystrybu-
cji biletów (rozrywka), organizowanie loterii, informacje o wy-
darzeniach edukacyjnych lub rozrywkowych, świadczenie 
usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, montaż 
programów radiowych i telewizyjnych, fotografia, fotorepor-
taże, usługi świadczone przez reporterów, nagrywanie [fil-
mowanie] na taśmach wideo, montaż taśm wideo, produkcja 
mikrofilmów, tłumaczenia, świadczenie usług w zakresie 
konferencji on-line, grup i forów dyskusyjnych, udostępnia-
nie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych 
stronach a mianowicie dostarczanie muzyki on-line z Inter-
netu, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na in-
ternetowych stronach (w formacie plików MP3) a mianowi-
cie dostarczanie muzyki on-line (nie do pobrania) z stron in-
ternetowych w Internecie (pliki w formacie MP3).

(210) 469945 (220) 2017 04 03
(731) FRÖHLICH MARCIN PLAYROOM, Warszawa
(540) SALON ZMYSŁÓW

(531) 24.01.05, 24.01.15, 24.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 handel detaliczny w zakresie produktów ero-
tycznych (dla dorosłych), 41 produkcja filmów innych niż re-
klamowych, informacja o edukacji.

(210) 470006 (220) 2017 05 05
(731) CARMEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew
(540) 4C

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 11 zapalarki do gazu, zapalniczki i zapalar-
ki, 32 napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje 
na bazie owoców lub warzyw, napoje orzeźwiające, napoje 
gazowane (proszek do wytwarzania -), soki, soki warzywne 
[napoje], woda [napoje], woda gazowana, woda gazowana 
(preparaty do produkcji -), lemoniada, napoje bezalkoholo-
we na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, 
napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoho-
lowe o smaku kawy, napoje sportowe wzbogacane prote-
inami, owoce (bezalkoholowe napoje z soków -), owocowe 

nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, 
woda sodowa, woda stołowa, 34 bibułki papierosowe, 
bloczki bibułki papierosowej, cygara, cygaretki, cygarnice, 
cygarniczki, fajki, filtry do papierosów, papierosy, papierośni-
ce, pojemniczki z gazem do zapalniczek, tabaka, tytoń, tytoń 
(pojemniki na -), zapalniczki dla palaczy, zapałki, papierosy 
elektroniczne, papierosy zawierające substytuty tytoniu, 
nie do celów leczniczych.

(210) 470010 (220) 2017 04 05
(731) Frito-Lay Trading Company (Poland) GmbH,  

Berno, CH
(540) star CHRUPKI GĘBOLCE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.07.04, 08.07.08, 01.01.02
(510), (511) 30 gotowe do spożycia przekąski składające się 
głównie z ziaren, kukurydzy, zbóż, płatków zbożowych lub 
ich kombinacji, .

(210) 470028 (220) 2017 04 05
(731) CLIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CARPET OUTLET

(531) 29.01.12, 27.05.01, 09.01.21, 26.04.01, 26.04.06
(510), (511) 27 maty i wykładziny podłogowe, maty i wykła-
dziny antypoślizgowe, dywany i dywaniki, tapety i ścienne 
obicia nietekstylne, 35 usługi agencji importowo - eksporto-
wych, agencji informacji handlowej, badania rynku, dystry-
bucji materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów 
i broszur, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, pokazów towarów, reklamy za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklamy prasowej, radiowej i telewizyj-
nej, promocji i sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające na-
bywcy wygodnie oglądać i kupować towary także na stronie 
internetowej dotyczącej sprzedaży: mat i wykładzin podło-
gowych, maty i wykładziny antypoślizgowych, dywanów 
i dywaników, tapet i ściennych obić nietekstylnych.
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(210) 470043 (220) 2017 04 05
(731) Frito-Lay Trading Company (Poland) GmbH, 

Berno, CH
(540) star CHRUPKI ŁAPAKI

(531) 01.01.02, 04.05.05, 08.01.25, 08.03.08, 08.03.11, 08.07.08, 
19.03.03, 27.05.01, 29.01.15, 05.09.17

(510), (511) 30 gotowe do spożycia przekąski składające się 
głównie z ziaren, kukurydzy, zbóż, płatków zbożowych lub 
ich kombinacji.

(210) 470085 (220) 2017 04 06
(731) MATUSZEWSKI ROBERT, Cupel
(540) OZONFIX

(531) 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 5 produkt farmaceutyczno-kosmetyczny w po-
staci oliwy saturowanej ozonem, zawierający polinadtlenki 
nienasyconych kwasów tłuszczowych.

(210) 470148 (220) 2017 04 07
(731) KORGA MAGDALENA, Chorzów
(540) Maestro

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 29 mięso i wędliny, drób, dziczyzna, gotowe 
dania z mięsa, gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny 
składnik], kiełbasy, kiełbasy wędzone, konserwy mięsne, mię-
so kiełbasiane, mięso pokrojone w plastry, pasty spożywcze 
wytworzone z mięsa, pasztety, suszona wołowina w pa-
skach, suszone mięso, surowe kiełbasy, wędliny.

(210) 470263 (220) 2017 04 10
(731) STOWARZYSZENIE SPORTOWY KLUB JEŹDZIECKI 

BOBROWY STAW, Sowia Wola

(540) JUMP OFF MAZOVIA

(531) 03.03.01, 03.03.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie imprez spor-
towych, kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), 
organizowanie obozów sportowych, organizowanie zajęć 
sportowych, zawody sportowe (organizowanie).

(210) 470274 (220) 2017 04 10
(731) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Cookie PLACE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 30 biszkopty, herbatniki, pierniki, ciastka, ciasta, 
wafelki, rurki waflowe, precle z cukrem i cynamonem, wyro-
by cukiernicze.

(210) 470291 (220) 2017 04 10
(731) CHB HELLAS-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) CHB HELLAS-POLSKA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.13
(510), (511) 29 oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, owo-
ce w puszkach, rodzynki, 31 burak, cebula świeża [warzywa], 
cukinie świeże, cykoria świeża, cytryny świeże, czosnek świe-
ży, fasola świeża, groch świeży, grzyby świeże, jagody, świe-
że owoce, kabaczki świeże, karczochy świeże, kompozycje 
świeżych owoców, ogórki świeże, owoce cytrusowe świeże, 
owoce świeże, papryki [rośliny], pomarańcze, pory świeże, ra-
barbar świeży, sałata świeża, szpinak świeży, świeże ziemnia-
ki, warzywa świeże, winogrona świeże, 32 napoje bezalko-
holowe, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, usługi 
pośrednictwa w handlu artykułami spożywczymi, usługi 
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw], obsługa administracyjna 
firm na zlecenie, 39 dostawa towarów, fracht (przewóz to-
warów), informacja o transporcie, pośrednictwo frachtowe, 
przewożenie, przewóz samochodami ciężarowymi, spedy-
cja, transport.
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(210) 470354 (220) 2017 04 11
(731) KIJANOWSKI TOMASZ, KIJANOWSKA DOROTA 

ROKOKO SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) HAIR UP !

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 24.17.04, 26.04.18
(510), (511) 3 kleje do przymocowywania sztucznych wło-
sów, kosmetyki, odżywki do włosów, 26 włosy sztuczne, wło-
sy do przedłużania, treski z włosów, tupety, peruczki, treski 
z włosów, sztuczne włosy, peruki, peruki, tupety, warkocze 
z włosów naturalnych i syntetycznych oraz środki do ich pie-
lęgnacji, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów ta-
kich jak środki do pielęgnacji i czyszczenia włosów, ochrony 
koloru, stylizacji, szampony, odżywki, środki specjalistyczne 
związane z niechirurgicznym uzupełnianiem ubytków wło-
sów, zagęszczenie włosów, przedłużanie włosów, usługi fry-
zjerskie związane z pielęgnacją uzupełnień włosów, zagęsz-
czaniem i przedłużaniem, 44 salony fryzjerskie, usługi klinik 
medycznych, salony piękności, implantacja (wszczepianie) 
włosów, kompleksowe uzupełnienia ubytków włosów, za-
gęszczanie, przedłużanie włosów, specjalistyczna pielęgna-
cja włosów i skóry głowy, specjalistyczna klinika włosów.

(210) 470400 (220) 2017 04 12
(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SUPERAGRO SUPER express BEZPŁATNY MAGAZYN 

DLA ROLNIKÓW 16 03 2017

(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 fisze, albumy, broszury, czasopisma, fotogra-
fie, gazety, kalendarze, karty pocztowe i okolicznościowe, 
katalogi, książki, mapy, nalepki, obrazy, prospekty, publikacje 
drukowane, rysunki, torby do pakowania, zasłony papierowe, 
35 organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, wy-
najem i sprzedaż miejsca na cele reklamowe w środkach ma-
sowego przekazu, produkcja audycji i filmów reklamowych 
dla radia, telewizji, filmu i Internetu, organizowanie pokazów 
i wystaw dla celów reklamowych, badanie opinii publicznej, 
badanie rynku mediów i reklamy, 38 rozpowszechnianie pro-
gramów informacyjnych, reportaży, filmów, widowisk, obsłu-
ga przekazu obrazu i dźwięku, obsługa przekazu cyfrowego, 
rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem 
Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu satelitarne-
go, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługa 
telekomunikacyjna polegająca na dostarczaniu materiałów 
edukacyjnych i szkoleniowych w formie plików multime-
dialnych, usługa telekomunikacyjna polegająca na dostępie 
do usług informacyjnych i edukacyjnych w systemie on-line, 
41 produkcja filmów, reportaży, programów informacyjnych, 
programów edukacyjnych, organizacja usług edukacyjnych 
i szkoleniowych w formie plików multimedialnych nie prze-

znaczonych do zapisu na komputerze, organizacja i produk-
cja nagrań filmowych i dźwiękowych, publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe.

(210) 470502 (220) 2017 04 14
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy Smile wafers Vanilla serving suggestion

(531) 04.05.02, 04.05.21, 05.03.11, 05.03.13, 05.05.19, 05.05.20, 
05.11.13, 08.01.09, 08.01.12, 08.01.25, 24.09.11, 26.13.99, 
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, 
rurki waflowe, ciastka.

(210) 470503 (220) 2017 04 14
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy Smile wafers Nuts serving suggestion

(531) 04.05.02, 04.05.21, 05.03.11, 05.03.13, 05.07.06, 08.01.09, 
08.01.12, 08.01.25, 24.09.11, 26.13.25, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.15

(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, 
rurki waflowe, ciastka.
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(210) 470504 (220) 2017 04 14
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy Smile wafers Coconut serving suggestion

(531) 04.05.02, 04.05.21, 05.03.11, 05.03.13, 08.01.09, 08.01.12, 
08.01.25, 24.09.11, 26.13.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 
05.07.06

(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, 
rurki waflowe, ciastka.

(210) 470506 (220) 2017 04 14
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy Smile wafers Cocoa serving suggestion

(531) 04.05.02, 04.05.21, 05.03.11, 05.03.13, 05.07.06, 08.01.09, 
08.01.12, 08.01.25, 24.09.11, 26.13.25, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.15

(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, 
rurki waflowe, ciastka.

(210) 470507 (220) 2017 04 14
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy Smile wafers Cheese serving suggestion

(531) 04.05.02, 04.05.21, 05.03.11, 05.03.13, 08.03.08, 08.03.12, 
05.09.06, 24.09.11, 26.13.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, 
rurki waflowe, ciastka.

(210) 470516 (220) 2017 04 14
(731) IBISZ KRZYSZTOF IBISZ MEDIA, Warszawa
(540) NICPOŃ SUPER PIES
(510), (511) 9 publikacje w formie elektronicznej, magne-
tyczne i optyczne nośniki z nagraniami audio i wideo, filmy 
z nagraniami audiowizualnymi, karty magnetyczne, telefo-
niczne, płatnicze, publikacje elektroniczne [moduły ładowal-
ne], 16 papier i karton, plakaty z kartonu, maty stołowe z kar-
tonu, tablice reklamowe z kartonu, podstawki pod szklanki 
z kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, materiały opako-
waniowe wykonane z kartonu, materiały do pakowania 
z kartonu, wypełnienie z papieru lub kartonu, banery wysta-
wowe wykonane z kartonu, pudełka z papieru lub kartonu, 
pudła na kapelusze z kartonu, szyldy z papieru lub z kartonu, 
tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, afisze, plakaty 
z papieru lub kartonu, szyldy reklamowe z papieru lub z kar-
tonu, koperty na butelki z kartonu lub papieru, koperty 
na butelki z papieru lub kartonu, pojemniki na lód wykonane 
z papieru lub kartonu, etykiety [owijki] na butelki z papieru 
lub kartonu, łopatki wykonane z kartonu do usuwania od-
chodów zwierząt domowych, materiały opakowaniowe 
[amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, dzieła 
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektonicz-
ne, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, tektury faliste, 
tuby z tektury, plakietki z tektury, figurki wykonane z tektury, 
warstwa płaska tektury falistej, szczelne opakowania z tektu-
ry, pudełka z tektury falistej, pojemniki wysyłkowe z tektury, 
tablice reklamowe z tektury, reklamowe znaki z tektury, po-
jemniki z tektury falistej, podstawki pod szklanki z tektury, 
materiały opakowaniowe wykonane z tektury, podkładki 
pod szklanki z tektury, kartony z tektury do pakowania, pu-
dełka wykonane z tektury falistej, pudła na kapelusze z tektu-
ry, maty pod nakrycia stołowe z tektury, maty stołowe pod 
talerze z tektury, pudełka tekturowe wykonane z tektury fali-
stej, pudełka z tektury falistej do przechowywania dokumen-
tów, oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z tektury, plakaty, 
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kalendarze, znaczki pocztowe, dzienniki, czasopisma, książki, 
książeczki dla dzieci, papeteria, długopisy, pióra, ołówki, arty-
kuły piśmienne, torby i woreczki do pakowania z tworzyw 
sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe, zeszyty, notatniki, druki, druki akcydensowe, 
publikacje, publikacje drukowane, piórniki, pióra wieczne, 
18 torby na zakupy, zwłaszcza z tkanin, parasole, smycze, ple-
caki, 20 plakietki pamiątkowe niemetalowe, statuetki, figurki, 
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materia-
łów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, za-
warte w tej klasie, 21 wyroby ze szkła, fajansu i porcelany, 
kubki, skarbonki niemetalowe, ceramiczne statuetki, statuet-
ki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materia-
łów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, 
25 obuwie, odzież, zwłaszcza koszulki, kurtki, bluzy, nakrycia 
głowy, zwłaszcza chustki, apaszki, czapki, 28 gry, zabawki, 
maskotki, balony do zabawy, broszki do zabawy, 31 karma 
dla zwierząt, karma dla zwierząt domowych, nasiona roślin 
strączkowych [karma dla zwierząt], mleko do stosowania 
jako karma dla zwierząt, napoje dla zwierząt, 35 usługi rekla-
mowe, prowadzenie kampanii reklamowych, tworzenie, wy-
dawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamo-
wych, a także służących ochronie zwierząt i profilaktyce 
zdrowotnej oraz gadżetów reklamowych, dystrybucja i roz-
powszechnianie ogłoszeń, plakatów, prospektów w zakresie 
prowadzonej działalności charytatywnej, na rzecz ochrony 
zdrowia, rekreacji oraz rehabilitacji zwierząt, usługi sprzedaży 
produktów przeznaczonych dla zwierząt, usługi w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze 
w zakresie zarządzania i organizacji, administrowanie działal-
ności handlowej, czynności biurowe, merchandising [pro-
mocja sprzedaży], doradztwo dla przedsiębiorstw odnośnie 
systemów przywiązania klienta, gospodarcze i organizacyj-
ne doradztwo z zakresu systemów przywiązania klienta, 
marketing celem przywiązania klienta, prezentacje towarów 
i usług, udostępnianie informacji online odnośnie marketin-
gu, badań marketingowych, programów bonusów, reklamo-
wych, przywiązania klienta i/lub premii, gromadzenie, aktu-
alizowanie i zapisywanie danych w bazach danych, usługi 
telefonicznego call center dla innych, zarządzanie bazami 
danych, przechowywanie danych, usługi w zakresie promo-
wania dogoterapii, działań i pomocy na rzecz zwierząt,  roz-
powszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, 
druki, próbki], plakaty, naklejki, gadżety reklamowe: zwłasz-
cza smycze, kubki, maskotki, flagi, długopisy, rozprowadzanie 
towarów i produktów, banery, roll-up’y, maskotki i balony 
do reklamy, organizowanie i prowadzenie baz danych o wo-
lontariatach i odbiorcach ich pomocy, usługi promocji wo-
lontariatu i pracy społecznej, 36 zbiórki na cele dobroczyn-
ne, wynajmowanie pomieszczeń nieruchomości, usługi 
finansowe, sponsorowanie finansowe, tworzenie i organizo-
wanie funduszy na cele pomocy zwierzętom, 38 transmisja 
programów telewizyjnych, zapewnianie dostępu do portalu 
internetowego obejmującego programy wideo na życzenie, 
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem 
platform i portali w Internecie i innych mediach, zapewnia-
nie dostępu do treści, stron internetowych i portali, 41 edu-
kacja, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe, usługi kultural-
ne, propagowanie wszelkich działań mających na celu 
zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt oraz 
wspieranie placówek świadczących pomoc zwierzętom bez-
domnym, propagowanie otaczania pomocą zwierząt krzyw-
dzonych, porzuconych i umieszczanie ich w noclegowniach 
lub schroniskach, propagowanie adopcji zwierząt, propago-
wanie humanitarnego i zgodnego prawem traktowania 
zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia 
opieką, przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okru-

cieństwa, przemocy i bestialstwa wobec zwierząt, propago-
wanie w społeczeństwie idei ochrony zwierząt i środowiska 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpowszechnia-
nie informacji, metod i technik w zakresie działalności 
na rzecz praw zwierząt, usługi wydawnicze, organizowanie 
i prowadzenie placówek oświatowo - wychowawczych 
i edukacyjnych, prowadzenie szkół, ośrodków i placówek 
dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, organizo-
wanie i prowadzenie przedszkoli integracyjnych, doradztwo 
w zakresie nauki, edukacji, kształcenia, oświaty i wychowa-
nia, informacja o edukacji, szkolenie i doskonalenie umiejęt-
ności terapeutów, rehabilitantów, psychologów, pedago-
gów, dogoterapeutów, organizacja i prowadzenie 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
szkoleń, targów, konkursów i wystaw, usługi związane z or-
ganizacją wypoczynku i rekreacją, organizowanie obozów, 
kolonii, wczasów, zjazdów dla osób niepełnosprawnych 
i zdrowych, tresura i szkolenie zwierząt, studia fotograficzne, 
sesje zdjęciowe, usługi w zakresie wykonywania fotografii, 
usługi wydawnicze, publikowanie czasopism, gazet, dzienni-
ków, periodyków, książek, publikacja elektroniczna on-line 
książek i periodyków, wydawanie i reprodukcja nagrań 
dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, komputerowych 
nośników informacji, losowanie nagród [loterie], wydawanie 
nagród edukacyjnych, organizowanie ceremonii rozdania 
nagród, organizowanie ceremonii przyznania nagród za osią-
gnięcia, organizowanie ceremonii przyznania nagród za mę-
stwo, organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania 
nagród, organizowanie ceremonii wręczania nagród związa-
nych z filmem, organizowanie ceremonii wręczania nagród 
związanych z telewizją, organizowanie ceremonii wręczania 
nagród związanych z filmami wideo, udostępnianie obiek-
tów i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe i lek-
koatletyczne oraz programy z nagrodami, 43 usługi hoteli dla 
zwierząt, usługi dziennej opieki nad zwierzętami, schroniska 
dla zwierząt, 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, 
hodowla zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, opieka 
nad zwierzętami, 45 usługi ochrony zwierząt, agencje adop-
cyjne, usługi w zakresie adopcji zwierząt, pośredniczenie 
w adopcji zwierząt, licencjonowanie postaci z kreskówek 
[usługi prawne].

(210) 470520 (220) 2017 04 14
(731) FLORENTYNA ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ 

MARIUSZ MATECKI, JAROSŁAW MATECKI SPÓŁKA 
JAWNA, Korzkwy

(540) Praktyczna poleca

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.10, 27.05.17, 26.13.25, 
02.03.01, 02.03.11

(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, tor-
by do pakowania, torby gospodarcze do pakowania z papie-
ru lub tworzyw sztucznych, woreczki gospodarcze z papieru 
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lub tworzyw sztucznych, worki gospodarcze z papieru lub 
tworzyw sztucznych, papierowa bielizna stołowa, opakowa-
nia do butelek z kartonu lub papieru, opakowania do butelek 
z tektury, papierowe chusteczki do nosa, papierowe ręczniki, 
serwetki papierowe, serwetki papierowe stołowe, serwe-
ty na stół papierowe, papierowe serwetki toaletowe, filtry 
do kawy papierowe, folie z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza 
do pakowania, torebki do gotowania w kuchenkach mikro-
falowych, obrusy papierowe, papier do pakowania, papier 
toaletowy, papier pergaminowy, pudełka kartonowe lub pa-
pierowe, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torby 
na śmieci z papieru lub tworzyw  sztucznych, torebki do pa-
kowania, torebki papierowe do odkurzaczy, folia spożywcza, 
folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, 
do paletyzacji, folia do pakowania prezentów, cienkie prze-
zroczyste folie samoprzylegające do pakowania, chłonne 
arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, folia 
z tworzyw sztucznych do pakowania, folie do pakowania ar-
tykułów żywnościowych, materiały do opakowywania, opa-
kowania na żywność, opakowania z tworzyw sztucznych, 
papier do owijania i pakowania, torby z tworzyw sztucznych 
do wyściełania koszy na śmieci, torebki na kostki lodu, toreb-
ki z tworzyw sztucznych na kanapki, worki z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, worki na śmieci, 21 naczynia nie z metali 
szlachetnych, przybory kuchenne nie z metali szlachetnych, 
pojemniki kuchenne nie z metali szlachetnych, pojemni-
ki i kosze do użytku domowego, garnki kuchenne, garnki 
do gotowania na parze, komplety garnków kuchennych, po-
krywki do naczyń kuchennych, pokrywki do garnków, garnki 
ze stali nierdzewnej, patelnie, patelnie ze stali nierdzewnej, 
czajniki, imbryki emaliowane nieelektryczne, kubki, kubki 
nie z metali szlachetnych, kufle, naczynia kuchenne, formy 
do ciasta, brytfanny, kubły, wiadra, miski, szkło emaliowane, 
wyroby porcelanowe i ceramiczne, wyroby z fajansu, porce-
litu i kamionki, serwisy do kawy, herbaty, serwisy obiadowe, 
zastawa stołowa, wyroby ceramiczne, dekoracyjne, wazony, 
figurki, doniczki formy, formy do ciasta, czajniczki, cukiernice, 
ekspresy do kawy, półmiski, salaterki, chlebaki, termoizolacyj-
ne pojemniki na żywność, suszarki do naczyń i bielizny, de-
ski do prasowania, szufelki, sprzęt do czyszczenia, ściereczki, 
gąbki do czyszczenia, dozowniki mydła i ręczników papie-
rowych, wyroby /. tworzyw sztucznych stosowane w go-
spodarstwie domowym, szkło, wyroby i naczynia szklane 
do użytku domowego. słoje, butelki, karafki, gąsiory szklane, 
dzbanki, klosze szklane do przykrywania masła i sera, miski 
szklane, pokrywki szklane do naczyń, pudła i pojemniki szkla-
ne, zestawy do przypraw szklane, salaterki szklane, kieliszki, 
szklanki, talerze, talerze do ciasta, naczynia, pojemniki i przy-
bory ze stali nierdzewnej i metali szlachetnych do użytku 
domowego, przybory kuchenne ze stali szlachetnych, pa-
tery z metali szlachetnych, pojemniki do przypraw z metali 
szlachetnych, serwisy i zastawy stołowe z metali szlachet-
nych, termosy, chlebaki, rękawice do użytku domowego, rę-
kawice gumowe do użytku domowego, druciaki metalowe, 
gąbki do czyszczenia, gąbki do szorowania, gąbki do użyt-
ku domowego, gąbki kuchenne: gąbki ścierne do użytku 
w kuchni, gumowe zbieraki do czyszczenia okien, zbieraki 
wody z szyb, końcówki do mopów, kosze na śmieci, mate-
riały do polerowania, miotełki do usuwania kurzu z mebli, 
mopy, ścierki do mycia ściereczki do czyszczenia, ściereczki 
do kurzu, wiadra do mopów, wiadra do użytku w gospo-
darstwie domowym, szczotki do butów: miotełki do kurzu, 
miotły do podłogi, miotły, szczotki, szczotki do czyszczenia 
garnków, szczotki do misek klozetowych, szczotki do my-
cia, szczotki do sprzątania, szczotki do zmywania doniczki 
na kwiaty, filtry do herbaty, filtry do kawy nieelektryczne, 

foremki do ciast, gąbki do celów domowych, gąbki toaleto-
we, pudełka na herbatę, ircha do czyszczenia, kubki z papie-
ru lub tworzyw sztucznych, kubły, kubły na śmieci, foremki 
do lodu, pojemniki do użytku w domu lub w kuchni, pojem-
niki na chleb, pokrowce na deski do prasowania, pudełka 
na kanapki, torby izotermiczne.

(210) 470521 (220) 2017 04 14
(731) FLORENTYNA ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ 

MARIUSZ MATECKI, JAROSŁAW MATECKI SPÓŁKA 
JAWNA, Korzkwy

(540) Miss Lucy

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte 
w innych klasach, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny ela-
styczne, tkaniny wełniane, tkaniny lniane, tkaniny z włókien 
szklanych do celów włókienniczych i wyroby z tych materia-
łów, bielizna stołowa, bieżniki stołowe, obrusy, obrusy cera-
towe, serwety, serwetki stołowe, serwetki ceratowe, ręczniki, 
ręczniki tekstylne, ręczniki reklamowe, ściereczki do osusza-
nia szkła, bielizna pościelowa, pościel, poszwy, poszewki, po-
szewki na poduszki, prześcieradła, kapy, kapy na łóżka, kapy 
pikowane, kapy lniane, narzuty, narzuty na łóżka, pokrycia 
na materace, pokrowce na poduszki, firany z tworzyw natu-
ralnych i sztucznych, zasłony z surowców włókienniczych lub 
tworzyw sztucznych, kotary, kołdry, poduszki, poduchy, jaśki, 
poduszki dekoracyjne, pledy, pledy podróżne, koce, kołderki 
do przykrywania nóg, śpiwory, okładziny do mebli z materia-
łów tekstylnych i z tworzyw sztucznych, pokrowce ochron-
ne na meble, tkaniny do mebli, tkaniny obiciowe do mebli, 
obicia ścienne z materiałów tekstylnych, tkaniny drukowane, 
materace, pokrycia na materace, poduszki na krzesła domo-
we i ogrodowe, etykiety z materiału, flagi, sztandary, parawa-
ny plażowe, 25 odzież z tworzyw naturalnych i sztucznych, 
bielizna osobista, koszulki, koszule nocne, pidżamy, wyroby 
dziewiarskie, t-shirty, bluzki, bluzy, koszule, płaszcze kąpie-
lowe, szlafroki, ocieplacze, ogrzewacze stóp nieelektryczne, 
skarpety, wyroby pończosznicze, krawaty, fartuchy, fartuchy 
kuchenne, nakrycia głowy, buty, pantofle, pantofle łazienko-
we, rękawice, rękawice kuchenne, 27 dywany, dywaniki, dy-
waniki łazienkowe, maty antypoślizgowe, maty łazienkowe, 
wycieraczki, słomianki, wykładziny podłogowe, wykładziny 
podłogowe izolacyjne, 35 usługi sprzedaży w sklepie i/lub 
sklepie wielobranżowym i/lub supermarkecie i/lub hurtow-
ni, mianowicie artykułów wymienionych w wykazie w klasie 
24, 25 i 27, sprzedaż wyżej wymienionych produktów w skle-
pach, hurtowniach za pośrednictwem Internetu, w formie 
sprzedaży wysyłkowej i katalogowej, organizowanie punk-
tów i sieci sprzedaży wyżej wymienionych artykułów branży 
przemysłowej, usługi menadżerskie, wynajmowanie miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizowanie dys-
trybucji materiałów promocyjnych, usługi w zakresie rekla-
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my, organizowanie pokazów i wystaw towarów, promocja 
gospodarcza, promocja sprzedaży, informacja o działalności 
gospodarczej i handlowej, dystrybucja materiałów reklamo-
wych (ulotki, druków, prospektów, broszur).

(210) 470564 (220) 2017 04 18
(731) ZET TRANSPORT, Nowy Sącz
(540) Z

(531) 26.04.03, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi transportowe, przewóz samochoda-
mi, w tym ciężarowymi, przewozy specjalizowane: drobnicy, 
kontenerów, ładunków sypkich, chłodniczych, niebezpiecz-
nych oraz wymagających specjalnych warunków lokowania 
w pojazdach, pomoc w przypadku awarii pojazdów w tym 
holowanie, podmiana naczep, dostarczanie towarów w tym 
zamawianych korespondencyjnie, dystrybucja przesyłek 
listowych i paczek, dystrybucja gazet, dostarczanie przesy-
łek, przewożenie ładunków, transport przedmiotów warto-
ściowych, logistyka, spedycja, pośrednictwo w transporcie 
nie wyłączając transportu morskiego, rezerwacja transpor-
towa, transport i wyładunek odpadów, usługi tranzytowe, 
usługi kurierskie, rozładunek, usługi kierowców, składowanie 
w tym składowanie towarów magazynowanie w tym elek-
tronicznych nośników danych lub dokumentów, informacja 
o składowaniu, magazynowaniu i transporcie, wypożyczanie 
pojazdów, wypożyczanie samochodów, wynajem magazy-
nów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypoży-
czanie lodówek, transport pasażerski, transport autobuso-
wy, organizowanie podróży i wycieczek, rezerwacja miejsc 
na wycieczki, pakowanie produktów i towarów.

(210) 470619 (220) 2017 04 19
(731) KOŁODZIEJ JÓZEF  FIRMA SPAW SC, Kraków
(540) MIG 250

(531) 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 półautomaty spawalnicze inwertorowe, 
35 sprzedaż narzędzi ręcznie sterowanych, spawarek elek-
trycznych jako narzędzi w sklepach, hurtowniach oraz 
na stronie internetowej, organizowanie i współudział targach.

(210) 470620 (220) 2017 04 19
(731) KOŁODZIEJ JÓZEF  FIRMA SPAW SC, Kraków
(540) SHZ

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 7 narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręcz-
ny, 8 narzędzia o napędzie ręcznym, 35 sprzedaż narzędzi 
ręcznie sterowanych, spawarek elektrycznych jako narzędzi 
w sklepach, hurtowniach oraz na stronie internetowej.

(210) 470622 (220) 2017 04 19
(731) KOŁODZIEJ JÓZEF  FIRMA SPAW SC, Kraków
(540) MIG

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 7 półautomaty spawalnicze inwertorowe, 
35 sprzedaż narzędzi ręcznie sterowanych, spawarek elek-
trycznych jako narzędzi w sklepach, hurtowniach oraz 
na stronie internetowej, organizowanie i współudział targach.

(210) 470623 (220) 2017 04 19
(731) KOŁODZIEJ JÓZEF  FIRMA SPAW SC, Kraków
(540) MIG 215 Puls

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 półautomaty spawalnicze inwertorowe, 
35 sprzedaż narzędzi ręcznie sterowanych, spawarek elek-
trycznych jako narzędzi w sklepach, hurtowniach oraz 
na stronie internetowej, organizowanie i współudział targach.

(210) 470624 (220) 2017 04 19
(731) KOŁODZIEJ JÓZEF  FIRMA SPAW SC, Kraków
(540) STELLMACHER

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, 
urządzenia spawalnicze inwertorowe, półautomaty, 8 narzę-
dzia o napędzie ręcznym, 35 sprzedaż narzędzi ręcznie ste-
rowanych, spawarek elektrycznych jako narzędzi w sklepach, 
hurtowniach oraz na stronie internetowej, organizowanie 
i współudział w targach.

(210) 470625 (220) 2017 04 19
(731) KOŁODZIEJ JÓZEF  FIRMA SPAW SC, Kraków
(540) TOPTIG
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(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 7 urządzenia spawalnicze inwertorowe.

(210) 470643 (220) 2017 04 19
(731) ENSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyszków
(540) ensta SP. Z O.O.

(531) 26.03.04, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 beton, beton zbrojony, bloczki betonowe, 
panele betonowe, płyty betonowe, kanały odnawiające 
[drenażowe konstrukcje budowlane], betonowe materiały 
budowlane, słupy betonowe do użytku jako materiały bu-
dowlane, betonowe ściany oporowe, budowlane materiały 
betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem 
szklanym, budowlane elementy z betonu, gotowe betono-
we elementy budowlane, betonowe elementy brukowe, be-
tonowe elementy budowlane, masa betonowa prefabryko-
wana, betonowe płyty do nawierzchni drogowych, 37 usługi 
drenażowe, usługi demontażu, usługi budowlane, usługi po-
ziomowania betonu, usługi doradztwa budowlanego, usługi 
układania przewodów elektrycznych, usługi w zakresie wy-
kopywania, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi w za-
kresie stabilizacji gruntu poprzez zagęszczanie wibracyjne.

(210) 470666 (220) 2017 04 19
(731) KOŁODZIEJ JÓZEF  FIRMA SPAW SC, Kraków
(540) CUT 45

(531) 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 przecinarki jako obrabiarki: przecinarki łu-
kowe, 35 sprzedaż narzędzi ręcznie sterowanych, spawa-
rek elektrycznych jako narzędzi w sklepach, hurtowniach 
oraz na stronie internetowej, organizowanie i współudział 
w targach.

(210) 470667 (220) 2017 04 19
(731) KONCEPT 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AIRPORT HOTEL OKĘCIE

(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 18.05.01, 18.05.03, 27.05.01, 
29.01.04

(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania konferencji, 
usługi w zakresie organizowania bankietów dotyczące roz-
rywki, 43 usługi kateringowe, usługi hotelarskie, usługi w za-

kresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi gastronomiczne 
w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, barów, usługi 
w zakresie organizowania bankietów dotyczące zaopatry-
wania w żywność i napoje.

(210) 470669 (220) 2017 04 19
(731) KOŁODZIEJ JÓZEF  FIRMA SPAW SC, Kraków
(540) MIG 208

(531) 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 półautomaty spawalnicze inwertorowe, 
35 sprzedaż narzędzi ręcznie sterowanych, spawarek elek-
trycznych jako narzędzi w sklepach, hurtowniach oraz 
na stronie internetowej, organizowanie i współudział targach.

(210) 470848 (220) 2017 04 24
(731) IZDEBSKI KAMIL, Warszawa
(540) AURORE

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 24.09.03, 26.11.03, 26.11.09, 
26.03.23

(510), (511) 35 reklama radiowa i telewizyjna, reklama bil-
lboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, 
reklama za pośrednictwem Internetu, sprzedaż hurtowa i de-
taliczna w tym sprzedaż wysyłkowa oraz za pośrednictwem 
Internetu następujących towarów: okulary, okulary słonecz-
ne, okulary przeciwsłoneczne, okulary lodowcowe, okulary 
korekcyjne, okulary dla dzieci, okulary do czytania, okulary 
ochronne, okuIary optyczne, soczewki kontaktowe, łańcusz-
ki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, osłony 
boczne do okularów, soczewki [szkła] optyczne, soczewki 
antyrefleksyjne, soczewki optyczne, soczewki powiększające 
oczy, soczewki z tworzywa sztucznego, części do okularów, 
mostki do okularów przeciwsłonecznych, noski do okularów, 
oprawki do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do oku-
larów wykonane z metalu, oprawki do okularów wykonane 
z metalu i materiału syntetycznego, oprawki do okularów 
wykonane z metalu lub metalu łączonego z tworzywem 
sztucznym, oprawki okularów wykonane z połączenia meta-
lu i tworzyw sztucznych, oprawki okularów wykonane z two-
rzyw sztucznych, przeciwsłoneczne okulary na receptę, pół-
fabrykaty soczewek do korekcji wzroku, soczewki korekcyjne 
[optyka], szklane soczewki optyczne, woreczki na okulary, za-
pasowe soczewki do okularów, zauszniki do okularów prze-
ciwsłonecznych, etui na okulary, etui na okulary dziecięce, 
artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, futerały na okulary, 
gogle korekcyjne do pływania, monokle, okulary polary-
zacyjne, oprawki do binokli, oprawki do monokli, oprawki 
do okularów, oprawki okularowe [puste], osłony do okula-
rów, pojemniczki na szkła kontaktowe, smycze do okularów, 
soczewki do okularów, łańcuszki do binokli, szkła kontakto-
we, sznureczki do binokli, uchwyty do okularów, urządzenia 
do mycia szkieł kontaktowych, zauszniki do okularów, etui 
na okulary przeciwsłoneczne, futerały na okulary słoneczne, 
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oprawki do okularów słonecznych, paski do okularów prze-
ciwsłonecznych, rzemienie do okularów, soczewki do okula-
rów słonecznych, soczewki optyczne do okularów słonecz-
nych, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, sznurki 
do okularów przeciwsłonecznych, 44 usługi okulistyczne, 
usługi optyczne, dopasowywanie okularów, dopasowywa-
nie soczewek kontaktowych, dopasowywanie soczewek 
optycznych, usługi badania wzroku [zakłady optyczne], usłu-
gi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych, usługi 
optometryczne, usługi przesiewowych badań wzroku.

(210) 470877 (220) 2017 04 24
(731) PHARMINDEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EBT on EvidenceBasedTreatment

(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato-
wania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, au-
tomaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do ga-
szenia ognia, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów 
nie ujęte w innych klasach mianowicie  afisze, plakaty z pa-
pieru lub kartonu, plakaty z kartonu, drukowane zaproszenia 
kartonowe, tablice reklamowe z kartonu, drukowane kar-
tonowe tablice reklamowe, banery wystawowe wykonane 
z kartonu, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice ogłoszenio-
we z kartonu lub papieru, szyldy reklamowe z papieru lub 
z kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, papier firmowy, pa-
pier kserograficzny, papier listowy, arkusze papieru [artykuły 
papiernicze], plakietki papierowe, teczki papierowe, teczki 
papierowe [artykuły papierniczej, papier do kopiowania, pa-
pier na koperty, papier do fotokopiarek, etykiety z papieru, 
papierowe materiały biurowe, notesy [artykuły papiernicze], 
biurowe artykuły papiernicze, obwoluty papierowe na książ-
ki, teczki papierowe na dokumenty, okładki, obwoluty [ar-
tykuły papiernicze], papier do użycia w branży graficznej, 
teczki na dokumenty będące artykułami papierniczymi, 
papierowe materiały dydaktyczne, reklamowe znaki papie-
rowe, reklamowe szyldy papierowe, drukowane znaki papie-
rowe, papierowe metki [zawieszki], drukowane zaproszenia 
papierowe, papierowe karty lojalnościowe, drukowane ety-
kietki papierowe, zawiadomienia [artykuły papiernicze], ba-
nery wystawowe z papieru, tablice ogłoszeniowe z papieru, 
plakaty wykonane z papieru, drukowane papierowe tablice 
reklamowe, papierowe okładki na raporty, papier na oprawy 
książek), druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały 
biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materia-
ły dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania 
i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe 
i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z two-
rzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), 
czcionki drukarskie, matryce drukarskie, 35 reklama, zarzą-
dzanie w działalności handlowej, administrowanie działal-
ności handlowej, prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, 
rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury, 44 usługi me-

dyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i pie-
lęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnic-
twem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 470878 (220) 2017 04 24
(731) PHARMINDEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EBT on

(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato-
wania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, au-
tomaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do ga-
szenia ognia, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów 
nie ujęte w innych klasach mianowicie afisze, plakaty z papie-
ru lub kartonu, plakaty z kartonu, drukowane zaproszenia kar-
tonowe, tablice reklamowe z kartonu, drukowane kartonowe 
tablice reklamowe, banery wystawowe wykonane z kartonu, 
szyldy z papieru lub z kartonu, tablice ogłoszeniowe z karto-
nu lub papieru, szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, 
etykiety z papieru lub kartonu, papier firmowy, papier ksero-
graficzny, papier listowy, arkusze papieru [artykuły papierni-
cze], plakietki papierowe, teczki papierowe, teczki papierowe 
[artykuły papierniczej, papier do kopiowania, papier na ko-
perty, papier do fotokopiarek, etykiety z papieru, papierowe 
materiały biurowe, notesy [artykuły papiernicze], biurowe 
artykuły papiernicze, obwoluty papierowe na książki, teczki 
papierowe na dokumenty, okładki, obwoluty [artykuły pa-
piernicze], papier do użycia w branży graficznej, teczki na do-
kumenty będące artykułami papierniczymi, papierowe ma-
teriały dydaktyczne, reklamowe znaki papierowe, reklamowe 
szyldy papierowe, drukowane znaki papierowe, papierowe 
metki [zawieszki], drukowane zaproszenia papierowe, papie-
rowe karty lojalnościowe, drukowane etykietki papierowe, 
zawiadomienia [artykuły papiernicze], banery wystawowe 
z papieru, tablice ogłoszeniowe z papieru, plakaty wykona-
ne z papieru, drukowane papierowe tablice reklamowe, pa-
pierowe okładki na raporty, papier na oprawy książek), druki, 
materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje 
do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, 
pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy 
(z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukar-
skie, matryce drukarskie, 35 reklama, zarządzanie w działal-
ności handlowej, administrowanie działalności handlowej, 
prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi 
w zakresie sportu i kultury, 44 usługi medyczne, usługi wete-
rynaryjne, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody dla lu-
dzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem 
i leśnictwem.
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(210) 470886 (220) 2017 04 25
(731) BOBOBABY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chróścina
(540) bobobaby safe & care

(531) 02.09.01, 02.09.04, 02.09.08, 02.01.30, 04.05.15, 24.17.25, 
27.05.01, 27.05.24, 29.01.12

(510), (511) 24 kocyki, kocyki dla dzieci, koce, koce dla dzieci, 
pledy dla dzieci, prześcieradła pościelowe, prześcieradła dla 
dzieci, bielizna kąpielowa dla dzieci, ręczniki dla niemowląt 
i dzieci, bielizna pościelowa dla dzieci, poduszki dla dzieci, 
materace wierzchnie w postaci nakładek dla niemowląt, wy-
roby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, tkaniny, 
tkaniny ubraniowe, pościelowe, dziane, bawełniane, lniane, 
poliestrowe, drukowane, z syntetycznych włókien, z mie-
szanek włókien, tekstylne, syntetyczne, z włókna półsynte-
tycznego, na bieliznę osobistą, do produkcji prześcieradeł, 
odzieży, ręczników, bielizny, koców, kocyków, szlafroków, 
śliniaków, okryć kąpielowych, pieluszek wraz z produktami 
finalnymi, tkaniny zbliżone do pluszowych, mieszanki tkanin, 
etykiety z materiału tekstylnego, tekstylne aplikacje na tkani-
ny, 25 odzież dla niemowląt i dzieci, obuwie dla niemowląt 
i dzieci, obuwie dla dzieci całoroczne, obuwie dziecięce tek-
stylne, papcie domowe dla dzieci, skarpetki dla niemowląt 
dzieci, skarpetki antypoślizgowe dla niemowląt i dzieci, na-
krycia głowy dla dzieci, czapki czapeczki, pieluszki dla dzieci 
z materiałów tekstylnych, śliniaki z materiałów tekstylnych, 
śliniaki niepapierowe, okrycia kąpielowe dla dzieci, myjki ką-
pielowe dla niemowlaków i dzieci, w tym z materiałów tek-
stylnych, bawełny, 35 usługi w zakresie prowadzenia punk-
tów sprzedaży hurtowej i detalicznej, sklepów, sieci sklepów 
różnych produktów dla niemowląt i dzieci, w tym tekstyliów 
i artykułów dziecięcych oraz towarów jak kocyki i koce dla 
dzieci, pledy dla dzieci, prześcieradła pościelowe, przeście-
radła dla dzieci, bielizna kąpielowa dla dzieci, ręczniki dla 
niemowląt i dzieci, bielizna pościelowa dla dzieci, poduszki 
dla dzieci, materace wierzchnie w postaci nakładek dla nie-
mowląt, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, 
tkaniny, tkaniny ubraniowe, pościelowe, dziane, bawełniane, 
lniane, poliestrowe, drukowane, z syntetycznych włókien, 
z mieszanek włókien, tekstylne, syntetyczne, z włókna pół-
syntetycznego, na bieliznę osobistą, do produkcji prześciera-
deł, odzieży, ręczników, bielizny, koców, kocyków, szlafroków, 
śliniaków, okryć kąpielowych, pieluszek wraz z produkta-
mi finalnymi, tkanin zbliżonych do pluszowych, mieszanek 
tkanin, etykiet z materiału tekstylnego, tekstylnych aplikacji 
na tkaniny, odzieży dla niemowląt i dzieci, obuwia dla nie-
mowląt i dzieci, obuwia dla dzieci całorocznego, obuwia 
dziecięce tekstylnego, obuwia domowego dla dzieci, skar-
petek dla niemowląt i dzieci, skarpetek antypoślizgowych dla 
niemowląt i dzieci, nakryć głowy dla dzieci, czapek i czape-
czek, pieluszek dla dzieci z materiałów tekstylnych, śliniaków 
z materiałów tekstylnych, śliniaków niepapierowych, okryć 
kąpielowych dla dzieci, myjek kąpielowych dla niemowla-
ków i dzieci, między innymi z materiałów tekstylnych, ba-
wełny, grzechotek, grzechotek do wózków dziecięcych, ka-
ruzel do łóżeczek, zabawek do chwytania, zabawek w formie 
gryzaczków, zabawek z pozytywką zabawek pluszowych, 
w tym pluszowych zabawek z pozytywką, maskotek, zaba-
wek do kąpieli, zabawek do przytulania, zabawek edukacyj-
nych, zabawek manualnych, zabawek ruchomych, zabawek 

interaktywnych, urządzeń do odtwarzania dźwięku jako 
zabawki, zabawek klocków, lalek, pluszowych misiów, gier 
edukacyjnych, mat edukacyjnych dla niemowląt, sprzedaż 
wysyłkowa i katalogowa towarów wymienionych wyżej oraz 
za pośrednictwem sieci dystrybucji i przedstawicieli handlo-
wych, pośrednictwo handlowe, prezentowanie oferty han-
dlowej w środkach masowego przekazu, w tym w sieci Inter-
net, dostarczanie informacji handlowej, promocja sprzedaży, 
reklama, reklama za pośrednictwem Internetu, internetowe 
przekazywanie informacji tekstowej i obrazowej na temat 
sprzedaży towarów dla dzieci, doradztwo w handlu wymie-
nionymi towarami, handel (oferowanie w mediach produk-
tów) różnymi towarami, import oraz export towarów wymie-
nionych wyżej.

(210) 470891 (220) 2017 04 25
(731) ZIOMEK ZDZISŁAW STALKO PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE, Radom
(540) LORRIES more than trailers

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01, 
26.11.13, 26.01.01, 26.01.06, 18.01.08

(510), (511) 12 lądowe pojazdy i środki transportu, przycze-
py i naczepy samochodowe, przyczepy i naczepy ciężaro-
we, lawety, wyposażenia dla pojazdów silnikowych takie 
jak przyczepy i naczepy, przyczepy do przewozu środkami 
transportu, samochody cysterny, wagony - cysterny, przy-
czepy kempingowe, pojemniki i kontenery przystosowane 
do przewozu środkami transportu, kontenery do transportu 
w postaci nadwozi pojazdów, części, akcesoria i pojedyncze 
elementy do wymienionych towarów.

(210) 470974 (220) 2017 05 31
(731) SUDER EWA F.P.H.U. JUNIOR SUDER, Myślenice
(540) Paradise baby

(531) 29.01.13, 27.05.01, 18.01.19
(510), (511) 12 wózki dziecięce głębokie i spacerowe, samo-
chodowe foteliki do przewozu dzieci, akcesoria do wózków 
dziecięcych mianowicie gondole, spacerówki, pokrowce 
przeciwdeszczowe do wózków dziecięcych, bagażniki, po-
krycia wózków dziecięcych, 18 nosidełka dla niemowląt, 
nosidła dzieci do noszenia na plecach lub przodem do ro-
dzica, parasolki przeciwsłoneczne do wózków, plecaki, torby 
zawarte w tej klasie, torby do transportu bagażu, torby na za-
kupy, torby na kółkach, torby przytraczane do pasa, torby 
podróżne na ubrania.
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(210) 470992 (220) 2017 04 26
(731) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów
(540) Tropical COCOCHIPS

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.18, 03.09.01
(510), (511) 1 ściółka (nawóz), kora do ściółkowania, prepa-
raty z mikroelementami do stosowania w hodowli roślin, 
w tym w insektarystyce, terrarystyce i hodowli roślin tropi-
kalnych, podłoża dla upraw bezgruntowych, maty koko-
sowe, naturalne podłoża z włókien orzecha kokosowego, 
31 produkty i preparaty do hodowli roślin tropikalnych oraz 
zwierząt, ściółka dla zwierząt, produkty na ściółkę dla zwie-
rząt, papier ścierny na ściółkę dla zwierząt, piasek na ściółkę 
dla zwierząt, słoma na ściółkę dla zwierząt, torf na ściółkę dla 
zwierząt, podściółka pochodzenia mineralnego i organicz-
nego dla zwierząt, w szczególności kokosowa podściółka 
do terrarium, insektarium, stosowana jako podłoże dla ga-
dów, płazów i owadów oraz jako podłoże do hodowli roślin 
tropikalnych.

(210) 471024 (220) 2017 04 27
(731) WRÓBEL JUSTYNA JPW FREELANCE, Nieporęt
(540) MODELOWY ŻŁOBEK

(531) 27.05.01, 03.11.07, 26.04.04, 26.04.15
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą 
w zakresie franchisingu, usługi doradcze w zakresie zakła-
dania przedsiębiorstw franchisingowych, handlowe usługi 
doradcze dotyczące franchisingu, 41 przedszkola, edukacja 
przedszkolna, informacja o edukacji, kształcenie ruchowe 
dla dzieci w wieku przedszkolnym, nauczanie i szkolenia, na-
uczanie przedszkolne, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów szkoleniowych, 43 opieka nad dziećmi w żłobkach.

(210) 471025 (220) 2017 04 27
(731) WRÓBEL JUSTYNA JPW FREELANCE, Nieporęt
(540) 

(531) 03.11.07, 26.04.04, 26.04.15
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą 
w zakresie franchisingu, usługi doradcze w zakresie zakła-
dania przedsiębiorstw franchisingowych, handlowe usługi 
doradcze dotyczące franchisingu, 41 przedszkola, edukacja 
przedszkolna, informacja o edukacji, kształcenie ruchowe 
dla dzieci w wieku przedszkolnym, nauczanie i szkolenia, na-
uczanie przedszkolne, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów szkoleniowych, 43 opieka nad dziećmi w żłobkach.

(210) 471081 (220) 2017 04 28
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) VIGOR essential Witaminy i minerały COMPLEX 

CELLTA-16

(531) 26.02.01, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, antyperspiranty, dezodoranty w kul-
ce, pianki do stylizacji włosów, preparaty do higieny intym-
nej lub preparaty do celów dezodorujących, olejki eteryczne; 
detergenty do użytku sanitarnego inne niż do celów me-
dycznych, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, 
witaminy, minerały do celów leczniczych: mineralne dodatki 
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, prepa-
raty wspomagające leczenie: suplementy diety, dietetyczne 
środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty zioło-
we, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze 
i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i wete-
rynaryjnych, produkty biologiczne do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, 
produkty krwiopochodne; produkty biotechnologiczne 
do celów medycznych: preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i mate-
riały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla nie-
mowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów 
medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, 
produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, 
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki 
lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, 
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary 
lecznicze, leki wzmacniające, produkty kosmetyczne o dzia-
łaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, 
implanty chirurgiczne, aerozole chłodzące do celów me-
dycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, bal-
samy do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe 
do celów medycznych, bransolety do celów medycznych, 
chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy 
do celów medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry sa-
moprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry, okłady, 
kremy nie do celów leczniczych o statusie wyrobu medycz-
nego, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, apa-
ratura do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek, 
aplikatory bandaży; aplikatory do leków, aplikatory do prepa-
ratów antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceu-
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tycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, ręcz-
ne spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów 
medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów me-
dycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla 
niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, zamknięcia 
do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, 
gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły do celów medycznych, 
inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, iry-
gatory do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, 
butelki do karmienia, kompresory stosowane w chirurgii, 
lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do apliko-
wania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski pod-
trzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże 
przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki 
na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych, 
smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecię-
ce, strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki 
moczowej, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki 
do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopo-
chwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia 
języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki an-
tykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy 
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, 
zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, ma-
teriały do zszywania, silikonowe plastry żelowe do leczenia 
blizn, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do le-
czenia obrażeń.

(210) 471093 (220) 2017 04 28
(731) MAGIC BRANDS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ISOACTIVE by MAGIC BRANDS
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 471116 (220) 2017 04 28
(731) AO Melon Fashion Group, Petersburg, RU
(540) LR LOVE REPUBLIC

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 3 materiały ścierne, odkamieniacze dla celów 
gospodarstwa domowego, preparaty antystatyczne 
do użytku domowego, preparaty zapachowe do powietrza, 
płyny do szyb samochodowych, olejki eteryczne, balsamy 
inne niż do celów medycznych, błyszczyki, wata do celów 
kosmetycznych, saszetki zapachowe do bielizny, kleje do ce-
lów kosmetycznych, preparaty chroniące przed słońcem, 
wody zapachowe, wody toaletowe, kremy do skóry, wosk 
szewski, wosk do polerowania, woski krawieckie, żele do ma-
sażu inne niż do celów medycznych, dentystyczne żele wy-
bielające, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, preparaty do de-
pilacji, perfumy, smary do celów kosmetycznych, kalkomania 
ozdobna do celów kosmetycznych, ołówki kosmetyczne, 
kleje do mocowania sztucznych rzęs, barwniki kosmetyczne, 
kremy kosmetyczne, lakier do włosów, lakier do paznokci, 
płyny do pielęgnacji włosów, płyny do celów kosmetycz-
nych, płyny po goleniu, maseczki kosmetyczne, oleje do per-
fum i zapachów, oleje do czyszczenia, olejki do celów ko-
smetycznych, olejki toaletowe, olejki eteryczne, mleczka 
do celów toaletowych, mydło, zestawy kosmetyczne, naklej-

ki na paznokcie, sztuczne paznokcie, wody kolońskie, pałecz-
ki bawełniane do celów kosmetycznych, środki do czyszcze-
nia zębów, pumeks, etui na szminki, odświeżacze oddechu, 
pomadki, pomady do celów kosmetycznych, preparaty ko-
smetyczne do kąpieli, preparaty do kąpieli, nie do celów me-
dycznych, produkty toaletowe, preparaty do trwałej ondula-
cji włosów, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących, płyny do płukania ust, nie do celów me-
dycznych, preparaty kosmetyczne do odchudzania, prepara-
ty do demakijażu, preparaty do pielęgnacji paznokci, kroch-
mal do nadawania połysku praniu, środki zmiękczające 
tkaniny stosowane w praniu, wybielacze do prania, prepara-
ty do usuwania lakieru, preparaty czyszczące, preparaty 
do prania, skrobia do prania, krem do obuwia, preparaty che-
miczne do rozjaśniania kolorów do celów domowych, odpla-
miacze, konserwanty do zabezpieczania skóry, puder do ma-
kijażu, sztuczne rzęsy, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, potpourri, sole do kąpieli, nie do celów me-
dycznych, kosmetyki do brwi, preparaty do opalania, farby 
do włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty 
kosmetyczne do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
skóry, kosmetyki, tusz do rzęs, detergenty inne niż do stoso-
wania w działalności produkcyjnej oraz do celów medycz-
nych, odtłuszczacze inne niż do stosowania w procesach 
produkcyjnych, szampony, esencje eteryczne, 9 okulary 3D, 
znaczniki elektroniczne do towarów, magnetyczne karty 
identyfikacyjne, kodowane karty magnetyczne, magnesy 
dekoracyjne, okulary, okulary przeciwsłoneczne, gogle spor-
towe, soczewki okularowe, okulary antyodblaskowe, torby 
przystosowane do laptopów, pamięci flash USB, pojemniki 
na soczewki kontaktowe, etui na okulary, specjalne etui 
do aparatów i przyrządów fotograficznych, pokrowce do lap-
topów, paski do telefonów komórkowych, 14 agaty, diamen-
ty, amulety, paski do zegarków, bransolety, breloczki, kolczy-
ki, zawieszki, broszki, budziki, szpilki ozdobne, szpilki 
do krawatów, szpilki, koraliki do wyrobu biżuterii, perły z am-
broidu, gagat w stanie surowym lub częściowo obrobionym, 
perły, żetony z miedzi, spinki do krawatów, spinki do mankie-
tów, zapinki do biżuterii, odznaki z metali szlachetnych, złoto, 
w stanie surowym lub kute, biżuteria z emalii koronkowej, 
dzieła sztuki z metali szlachetnych, biżuteria, iryd, kamienie 
szlachetne, kamienie półszlachetne, naszyjniki, pierścienie, 
pudełka z metali szlachetnych, obudowy i koperty zegarków, 
obudowy i koperty zegarów, szkiełka do zegarków, wska-
zówki do zegarków, etui na zegarki, zegarki, chronometry, 
łańcuszki do zegarków, tarcze do zegarków, zegarki na rękę, 
zegary, zegary i zegarki elektryczne, medale, medaliony, me-
tale szlachetne, w stanie surowym lub pół - obrobione, me-
chanizmy do zegarów i zegarków, monety, złote nici, nici 
z metali szlachetnych, nici ze srebra, perydot, platyna, instru-
menty chronometryczne, stopery, srebro w stanie surowym 
lub kute, sztabki z metali szlachetnych, stopy metali szlachet-
nych, statuetki z metali szlachetnych, pasta do biżuterii, 
ozdoby do obuwia z metali szlachetnych, ozdoby do kapelu-
szy z metali szlachetnych, ozdoby z gagatu, ozdoby, łańcusz-
ki z metali szlachetnych, szkatułki na biżuterię, spinel, 16 pió-
ra wieczne, akwarele, albumy, almanachy, atlasy, plakaty, 
kokardy papierowe, obrusy papierowe, bilety, formularze, 
druki, karty ogłoszeniowe, notesy, opaski na rękę do przybo-
rów do pisania, ulotki, broszury, papier, biuletyny, pasta 
do modelowania, nie do celów dentystycznych, szyldy z pa-
pieru lub tektury, wykroje do produkcji odzieży, wykroje kra-
wieckie, gazety, ryciny, aktówki, piórniki, uchwyty do stempli, 
zakładki, tabliczki do pisania, szufelki do składu typograficz-
nego, tablice reklamowe z papieru lub tektury, czasopisma, 
klipsy do plików pieniędzy, klipsy do piór, zaczepy do kart 
indeksowych, zakładki do książek, periodyki, publikacje dru-
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kowane, reprezentacje graficzne, kalendarze, kalka, wzory 
do kalkowania, ołówki, zdjęcia, kalkomania, karton, pudła 
na kapelusze z tektury, teczki biurowe, karty katalogowe, kar-
ty kolekcjonerskie inne niż do gier, katalogi, pędzle malarskie, 
klej do papieru lub do użytku domowego, książki, przebitki, 
komiksy, pinezki, koperty, etui na znaczki, pudełka z kartonu 
lub papieru, taśmy papierowe, taśmy przylepne do celów pa-
pierniczych lub do użytku domowego, taśmy pół-przylepne 
do celów papierniczych lub do użytku domowego, linijki, 
ulotki, arkusze kontroli wilgotności z papieru lub z tworzyw 
sztucznych do pakowania produktów żywnościowych, arku-
sze z wiskozy do zawijania, odbitki graficzne, materiały mo-
delujące, materiały dydaktyczne, materiały filtrujące wykona-
ne z papieru, kredy krawieckie, torebki, koperty wykonane 
z papieru lub z tworzyw sztucznych do pakowania, śliniaki 
papierowe, naklejki jako materiały piśmienne, etui na przy-
bory do pisania, wzory haftów, muzyczne kartki z życzenia-
mi, kartki z życzeniami, kartki pocztowe, stożkowe torebki 
papierowe, etui na pióra, pieczątki, podkładki do pisania, 
chusteczki papierowe, maty na biurko, podpórki na książki, 
stojaki na stemple, stojaki na długopisy i ołówki, stojaki 
do zdjęć, piórniki, artykuły biurowe, z wyłączeniem mebli, 
materiały piśmienne: przyrządy do pisania, przybory szkolne, 
urządzenia ręczne do etykietowania, druki, prospekty, repro-
dukcje graficzne, markery, papier do demakijażu, ręczniki 
do twarzy z papieru, obrusy z papieru, obrusy papierowe, 
zszywki biurowe, zeszyty, materiały biurowe, koperty na bu-
telki z kartonu lub papieru, flagi z papieru, srebrny papier, fo-
tograwiura, fotografie, pieczęcie papierowe, etykiety 
nie z materiału tekstylnego, 18 nosidełka do noszenia nie-
mowląt, portfele, portfele na karty kredytowe, etui na karty 
kredytowe, parasole, przeciwsłoneczne parasole, bigle 
do torebek, futerały ze skóry lub ze skóry wtórnej, pudła skó-
rzane na kapelusze, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, 
pudełka z fibry, portmonetki, portmonetki z siatki oczkowej, 
torebki, koperty, sakiewki ze skóry, do pakowania, zestawy 
podróżne, kosmetyczki bez wyposażenia, okrycia dla zwie-
rząt, okrycia ze skóry, futra, chlebaki, rzemienie, plecaki, torby 
podróżne, torby, torby do noszenia niemowląt przez ramię, 
walizeczki, torebki, nosidełka kangurki niemowlęce, torby 
plażowe, torby sportowe, torby biwakowe, torby szkolne, ku-
fry podróżne, laski, kijki marszowe i trekkingowe, etui na klu-
cze, kufry, walizki: teki, dyplomatki, pokrowce na parasole, 
25 bandany na szyję, bielizna osobista, berety, kombinezony, 
boa jako naszyjniki, bielizna damska typu body, bokserki, 
buty za kostkę, bryczesy, spodnie, biustonosze, woalki, welo-
ny, legginsy, getry zakładane na buty, swetry, kamizelki, wy-
roby pończosznicze, obcasy, kaptury, szkielety do kapeluszy, 
ochraniacze kołnierzy, rajstopy, majtki, ogrodniczki, gorsety 
jako bielizna, gorsety, garnitury, kostiumy kąpielowe, stroje 
plażowe, kurtki, legginsy, podkoszulki sportowe, koszule 
z krótkimi rękawami, mantyle, płaszcze, maski na oczy 
do spania, futra, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, mufki, śli-
niaki nie z papieru, etole, nauszniki, skarpetki, obuwie, odzież, 
palta, majtki damskie, pelerynki, rękawiczki, piżamy, szaliki, 
sukienki, opaski na głowę, podwiązki, podszewki do ubrań, 
szelki, poncza, pasy elastyczne wyszczuplające, paski na pie-
niądze, paski, wyprawki dziecięce, koszule, sandały, botki, su-
kienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, wkładki 
do butów, pantofle kąpielowe, dzianina, majtki, buty, nakry-
cia głowy, fartuchy, koszulki z krótkim rękawem, podomki, 
pończochy, pończochy wchłaniające pot, szale, czapki, czep-
ki pod prysznic, czepki kąpielowe, szarfy, kapelusze, taśmy 
do spodni pod stopy, pelisy, spódnice, halki, półhalki, spódni-
co-spodenki, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
sprzedaż detaliczna i hurtowa poprzez sklepy, sprzedaż de-
taliczna towarów dostarczanych pocztą za pośrednictwem 

katalogów, sprzedaż detaliczna za pośrednictwem stron in-
ternetowych, sprzedaż detaliczna za pośrednictwem tele-
marketingu, wszystkie wskazane usługi w związku z kosme-
tykami, odzieżą, obuwiem, nakryciami głowy, biżuterią, 
kamieniami i metali szlachetnymi, zegarkami, wyrobami ze-
garmistrzowskimi, wyrobami ze skóry, torebkami, torbami, 
walizkami, materiałami piśmienniczymi, tekstyliami i wyro-
bami pasmanteryjnymi, organizowanie subskrypcji do usług 
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, agencje importowo-
-eksportowe, agencje reklamowe, wynajem powierzchni re-
klamowej, audyt działalności gospodarczej, usługi prezento-
wania towarów, badania marketingowe, informacje 
biznesowe, informacje handlowe i doradztwo dla konsu-
mentów, badania biznesowe, badania marketingowe, do-
radztwo i zarządzanie w działalności gospodarczej, profesjo-
nalne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, 
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów rekla-
mowych, marketing, zarządzanie działalności artystów, uak-
tualnianie materiałów reklamowych, organizacja pokazów 
mody do celów promocyjnych, organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, dekoracja wystaw skle-
powych, ekspertyzy biznesowe, pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu w działal-
ności handlowej lub przemysłowej, pośrednictwo handlowe, 
dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem stro-
ny internetowej, dostarczanie informacji dotyczących kon-
taktów handlowych i biznesowych, prezentacja towarów 
w mediach komunikacyjnych, w celach handlowych, pro-
gnozy gospodarcze, usługi aukcyjne, reklama, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, wypożyczanie materiałów rekla-
mowych, wynajem stoisk handlowych, publikowanie tek-
stów reklamowych, reklama radiowa, dystrybucja próbek, 
dystrybucja materiałów reklamowych, reklama bezpośred-
nia w formie elektronicznej, pisanie tekstów reklamowych, 
reklama on-line w sieci komputerowej, reklama telewizyjna, 
usługi doradcze w zakresie zarządzania biznesowego, usługi 
telemarketingowe, administrowanie licencjonowaniem to-
warów i usług dla osób trzecich, usługi przetwarzania zamó-
wień, usługi public relations, usługi modelek i modeli do ce-
lów reklamowych lub promocji sprzedaży, reklamy typu pay 
per click, usługi zaopatrzenia dla innych jako zakup towarów 
i usług dla innych przedsiębiorstw, usługi ekspertów w za-
kresie efektywności biznesowej.

(210) 471118 (220) 2017 04 28
(731) Axell BV, Etten-Leur, NL
(540) axell

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie 
zarządzania personalnego, doradztwo w zakresie doboru 
personelu, dobór personelu za pomocą metod psychotech-
nicznych, usługi pośrednictwa pracy, usługi biur i agencji 
pośrednictwa pracy, usługi agencji pracy stałej i tymczaso-
wej, 36 usługi doradztwa finansowego, usługi konsultingo-
we i doradcze w zakresie finansów, konsulting, zarządzanie 
i doradztwo finansowe, doradztwo związane z zarządza-
niem aktywami finansowymi, usługi finansowe w zakresie 
zarządzania, analizy i informacji, 39 transport, organizowa-
nie usług transportowych, usługi transportu i składowania, 
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transport drogowy, przewóz towarów schłodzonych w lo-
dówce, logistyka transportu, magazynowanie, transport 
i dostawa towarów, składowanie ładunku po transporcie, 
składowanie ładunku przed transportem, transport, dostawa 
i przechowywanie towarów, samochodowe usługi transpor-
towe i wynajem pojazdów, usługi logistyczne składające się 
z przechowywania, transportu i dostawy towarów, usługi 
transportowe i magazynowe związane z logistyką magazy-
nowania, dystrybucji i zwrotów.

(210) 471122 (220) 2017 04 28
(731) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) REAL ESTATE IMPACTOR

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.07.01, 03.07.16, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 9 programy komputerowe, publikacje i bazy da-
nych zapisane na magnetycznych, optycznych, cyfrowych 
i elektronicznych nośnikach, płyty i dyski z nagraniami, nośni-
ki do rejestracji dźwięku i obrazu, elektroniczne bazy danych 
aktów prawnych, 16 dzienniki, gazety, czasopisma i papiero-
we dodatki do nich, książki, druki, fotografie, ulotki, cenniki, 
naklejki, artykuły biurowe, artykuły i materiały piśmienne, 
broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
mapy, atlasy, kalendarze, 35 usługi dotyczące promocji i re-
klam prasowych, internetowych i telewizyjnych, usługi agen-
cji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń 
reklamowych w mediach publicznych, pozyskiwanie i gro-
madzenie informacji gospodarczych i ekonomicznych, usługi 
publikowania elektronicznego z wykorzystaniem globalnej 
sieci komputerowej materiałów reklamowych, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, prognozy i analizy ekonomiczne, analizy rynkowe, 
badania opinii publicznej, telemarketing, pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz i systematyzacja tych danych, 
wynajmowanie miejsca na reklamę, publikowanie tekstów 
reklamowych, doradztwo w sprawach podatkowych w za-
kresie księgowości, 36 doradztwo w sprawach finansowych, 
ubezpieczeniowych, usługi finansowe, doradztwo w spra-
wach podatkowych, z wyłączeniem księgowości, 37 usługi 
budowlane, usługi budowania budynków mieszkalnych, biu-
rowych i komercyjnych, usługi dekarskie, usługi rozbiórki bu-
dynków, nadzór budowlany, murarstwo, montaż rusztowań, 
lakierowanie, malowanie, murarstwo, tapetowanie, tynkowa-
nie, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usłu-
gi hydrauliczne, uszczelnianie budynków, wiercenie studni, 
usługi w zakresie robót budowlanych, remontowych i wy-
kończeniowych w zakresie budynków i instalacji infrastruktu-
ry użytkowej budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, 
biurowych i pomieszczeń gospodarczych oraz ogrodów 
i publicznych terenów zieleni, budowa stoisk i sklepów tar-
gowych, budowa i konserwacja rurociągów, usługi w zakre-
sie robót budowlanych i remontowych obiektów inżynierii 
lądowej i wodnej, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem 
sprzętu do oczyszczania dróg, usługi doradztwa budow-
lanego, konsultacje budowlane, informacja o naprawach, 
montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż i naprawa 
instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż drzwi 
i okien, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowa-
nie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie 
i naprawa pieców, instalowanie i naprawa telefonów, insta-
lowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie 

i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa 
urządzeń zamrażalniczych, instalowanie i naprawa wind, 
instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, izo-
lowanie budynków, czyszczenie budynków od zewnątrz, 
czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie i naprawa 
kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie okien, deratyzacja, 
dezynfekcja, 38 usługi w zakresie telekomunikacji, zapewnia-
nie wielu użytkownikom dostępu do informacji komputero-
wych w sieciach komputerowych i do baz danych, udostęp-
niania miejsca w Internecie dla prowadzenia na żywo debaty 
z udziałem wielu internautów („chatroom”), usługi dla grup 
dyskusyjnych on-line, łączność i przesyłanie danych, obra-
zów i dokumentów przez globalną sieć komputerową, do-
starczanie wiadomości przez przekaz elektroniczny, a także 
za pomocą innych środków komunikacji, usługi telekomuni-
kacyjne związane z komputerowymi listami i grupami dys-
kusyjnymi oraz portalami społecznościowymi, zapewnianie 
dostępu do komputerowych list i grup dyskusyjnych oraz 
portali społecznościowych, poczta elektroniczna, ogłosze-
nia elektroniczne, usługi z zakresu agencji prasowych i in-
formacyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych, 
również z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej, 
usługi strony internetowej zawierającej treści informacyjne 
dotyczące wydarzeń w kraju i na świecie, serwis internetowy, 
mianowicie usługi obejmujące: usługi agencji prasowych, 
wypożyczania dostępu do światowej sieci, udostępnianie 
Internetu dla forum dyskusyjnego, informacja o telekomuni-
kacji, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej 
i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie dostępu 
do baz danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych 
dla usług związanych z telezakupami, łączność przez termi-
nale komputerowe, transfer strumieniowy danych, transmi-
sja plików cyfrowych, transmisja programów telewizyjnych, 
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi 
ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usługi zwią-
zane z ustalaniem tras połączeń i połączeń w telekomuni-
kacji, usługi telekonferencji i wideokonferencji, transmisja 
przez telewizję kablową, transmisja programów radiowych, 
transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów interneto-
wych, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi multimedial-
ne, mianowicie usługi obejmujące: usługi agencji prasowych, 
wypożyczania dostępu do światowej sieci, udostępnianie 
Internetu dla forum dyskusyjnego, informacja o telekomuni-
kacji, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej 
i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie dostępu 
do baz danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych 
dla usług związanych z telezakupami, łączność przez termi-
nale komputerowe, transfer strumieniowy danych, transmi-
sja plików cyfrowych, transmisja programów telewizyjnych, 
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi 
ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usługi związa-
ne z ustalaniem tras połączeń i połączeń w telekomunikacji, 
41 usługi w zakresie edukacji, kształcenia, rozrywki, działalno-
ści sportowej i kulturalnej, usługi wydawnicze, usługi publi-
kowania, usługi zakresu publikowania tekstów, usługi publi-
kowania elektronicznego z wykorzystaniem globalnej sieci 
komputerowej informacji, tekstów, obrazów, gazet, dzienni-
ków, czasopism, książek, druków, fotografii, poradników, bro-
szur, map, atlasów, materiałów instruktażowych, dodatków 
do nich, opracowanie i gromadzenie informacji o wydarze-
niach politycznych, edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, 
usługi udostępniania strony internetowej zawierającej treści 
edukacyjne, rozrywkowe, sportowe i kulturalne, usługi udzie-
lania informacji w zakresie edukacji, rozrywki, sportu i kultu-
ry za pośrednictwem strony internetowej, usługi w zakresie 
organizowania debat i dyskusji publicznych, organizowanie 
i obsługa prasowa kongresów, sympozjów, odczytów, kon-
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ferencji, seminariów, konkursów, plebiscytów, imprez gospo-
darczych, kulturalnych, sportowych, opracowanie i groma-
dzenie informacji o wydarzeniach politycznych, sportowych, 
o kulturze, organizacja i obsługa kongresów, sympozjów, 
odczytów, konferencji, seminariów, konkursów, plebiscytów, 
imprez gospodarczych, kulturalnych, sportowych, usługi 
z zakresu edukacji i nauczania, nauczanie korespondencyj-
ne, informacje edukacyjne, nagrywanie (filmowanie) mate-
riałów wideo na nośnikach do rejestracji dźwięku i obrazu, 
opracowywanie i gromadzenie informacji w dziedzinach 
powszechnego zainteresowania, tj. informacji dotyczących 
wydarzeń w kraju i na świecie, polityki, edukacji, rozryw-
ki, sportu, usługi w zakresie organizowania debat i dyskusji 
publicznych, usługi edukacyjne związane z modą, w tym 
opracowywanie i gromadzenie informacji o modzie, 42 usłu-
gi w zakresie informatyki: konwersja danych i dokumentów 
na formę elektroniczną, opracowywanie i administrowanie 
stronami internetowymi dla osób trzecich, prowadzenie por-
talu internetowego, opracowanie i gromadzenie informacji 
o pogodzie, wzornictwie, wyposażeniu wnętrz, hosting 
komputerowych list i grup dyskusyjnych oraz portali spo-
łecznościowych, projektowanie komputerowych list i grup 
dyskusyjnych oraz portali społecznościowych, 45 porady 
prawne, badania prawne, zarządzanie prawami autorskim, 
opracowywanie i gromadzenie informacji o modzie.

(210) 471125 (220) 2017 04 28
(731) MARKIEWICZ ZARAŃSKI PERFECT SMILE SPÓŁKA 

CYWILNA, Gdańsk
(540) uśmiech dobrze zaprojektowany
(510), (511) 44 usługi stomatologiczne gabinetowe i wynie-
sione, usługi stomatologii klinicznej w szpitalach i zakładach 
zamkniętych opieki zdrowotnej, usługi stomatologiczne 
wyniesione w zakładach penitencjarnych, usługi stomato-
logiczne wyniesione świadczone w domach dziecka, usługi 
projektowania i wykonawstwa korekcyjnych indywidualnych 
aparatów zgryzu i/lub aparatów ortodontycznych, usługi ga-
binetowe ortodoncji i implantacji stomatologicznej, usługi 
korekcji zgryzu dla dzieci i młodzieży, dedykowane konsul-
tacje w zakresie ochrony zdrowia, medycyny i farmacji sto-
matologicznej dostarczane w trybie on-line z komputerowej 
bazy danych lub przez Internet lub poprzez inne media, usłu-
gowe zabiegi kompleksowej rehabilitacji pacjentów po zła-
maniach i kontuzjach doznanych w obrębie twarzo-czaszki, 
usługi poradnictwa psychologicznego dla osób z przewle-
kłymi urazami lub zmianami w obrębie twarzo-czaszki, usłu-
gi poradnictwa lekarskiego w zakresie medycyny sportowej, 
paliatywnej i profilaktyki zdrowia w specjalnościach obrębu 
twarzo-czaszki, usługi stomatologicznych salonów piękno-
ści prowadzonych pod operatorem „perfekcyjny uśmiech”, 
usługi światłolecznictwa dla potrzeb rehabilitacji pacjentów 
po złamaniach i kontuzjach doznanych w obrębie twarzo-
-czaszki, usługi poradnictwa psychologicznego dla osób 
z przewlekłymi urazami lub zmianami w obrębie twarzo-
-czaszki, usługi tatuażu dziąseł i przyzębia dla pacjentów 
po złamaniach i kontuzjach doznanych w obrębie twarzo-
-czaszki, grupowe usługi doradcze i poradnictwo indywi-
dualne w dziedzinie stomatologicznych metod, technologii 
i wyposażenia sprzętowego dla potrzeb pielęgnacji urody, 
ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji, usłu-
gi wypożyczania sprzętu, narzędzi i wyposażenia dla gabi-
netów stomatologicznych i pracowni protetyki stomatolo-
gicznej, gabinetowe i wniesione usługi magnetoterapii dla 
osób z przewlekłymi urazami w obrębie twarzo-czaszki, ga-
binetowe i wyniesione usługi laseroterapii i ciepłolecznictwa 
dla osób z przewlekłymi urazami lub zmianami w obrębie 

twarzo-czaszki, gabinetowe i wyniesione usługi elektrotera-
pii dla osób z przewlekłymi urazami lub zmianami w obrębie 
twarzo-czaszki, gabinetowe i wyniesione usługowe zabiegi 
rehabilitacji ultradźwiękami lub infradźwiękami dla osób 
z przewlekłymi urazami lub zmianami w obrębie twarzo-
-czaszki, gabinetowe usługi profilaktyki stomatologicznej, 
gabinetowe i wyniesione usługi bez zabiegowego grupo-
wego dedykowanego określonym grupom konsumenckim 
poradnictwa stomatologicznego i protetycznego, gabineto-
we usługi diagnostyki stomatologicznej, dedykowane gru-
powe usługi diagnostyki stomatologicznej zwłaszcza szkol-
nej, wojskowej, służb mundurowych i formacji specjalnych 
oraz więziennictwa, usługi rentgenografii stomatologicznej 
dla osób z przewlekłymi urazami lub zmianami w obrębie 
twarzo-czaszki, usługi zobrazowania cyfrowego innego niż 
rentgenografia w zakresie stomatologii i protetyki stomato-
logicznej, informacja o powyższych usługach.

(210) 471131 (220) 2017 04 29
(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Mjakmama mjakmama.pl

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 16 afisze, albumy, broszury, czasopisma, foto-
grafie, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, gazety, 
kalendarze, katalogi, karty pocztowe i okolicznościowe, ka-
talogi, książki, mapy, nalepki, obrazy, prospekty, publikacje 
drukowane, rysunki, torebki i torby z papieru lub tworzyw 
sztucznych, zasłony papierowe, 35 organizowanie i prowa-
dzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca 
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, 
produkcja audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji 
filmu i internetu, organizowanie pokazów i wystaw dla celów 
reklamowych, badanie opinii publicznej, badanie rynku me-
diów i reklamy, 41 organizowanie rozrywki i nauczania, or-
ganizacja widowisk telewizyjnych, produkcja filmów, repor-
taży, programów telewizyjnych, organizacja teleturniejów 
i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem 
widzów i słuchaczy, organizacja targów, zabaw, konkursów, 
zawodów sportowych, dostarczanie rozrywki i usług eduka-
cyjnych i szkoleniowych w formie plików multimedialnych 
nie przeznaczonych do zapisu na komputerze, publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe.

(210) 471152 (220) 2017 05 04
(731) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) LANETTI
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 torebki, walizki, torby podróżne, torby, portfe-
le i inne artykuły służące do przenoszenia, parasole i parasol-
ki, aktówki ( wyroby skórzane), zestawy podróżne ( wyroby 
skórzane), 25 obuwie, nakrycia głowy, odzież, w tym paski.

(210) 471153 (220) 2017 05 04
(731) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) LASOCKI

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 torebki, walizki, torby podróżne, torby, portfe-
le i inne artykuły służące do przenoszenia, parasole i parasol-
ki, aktówki ( wyroby skórzane), zestawy podróżne ( wyroby 
skórzane), 25 obuwie, nakrycia głowy, odzież, w tym paski.

(210) 471154 (220) 2017 05 04
(731) ZHOU PINGSHA SUI, Warszawa
(540) SUI

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 torebki damskie, torebki wieczorowe, małe 
torebki, kopertówki, torebki do ręki, torebki na ramię i port-
fel, 25 odzież, obuwie i szaliki, 26 artykuły do szycia, ozdoby 
do włosów, 41 nauczanie języków.

(210) 471157 (220) 2017 05 04
(731) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) sprandi

(531) 26.03.23, 26.11.02, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 torebki, walizki, torby podróżne, torby, port-
fele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasole i para-
solki, aktówki (wyroby skórzane), zestawy podróżne (wyroby 
skórzane), 25 obuwie, nakrycia głowy, odzież, w tym paski.

(210) 471172 (220) 2017 05 04
(731) LISOWSKA-KOPEĆ ELŻBIETA, Wrocław
(540) FESTIWAL ewentualnych TALENTÓW AKTORSKICH 

FeTA

(531) 24.01.15, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 41 przedstawienia teatralne, prezentacja dzieł 
teatralnych, reżyserowanie przedstawień teatralnych, wysta-
wianie spektakli teatralnych, zarządzanie stroną artystyczną 
spektakli teatralnych, usługi edukacyjne z zakresu sztuki te-
atralnej, organizowanie, produkcja i wystawianie spektakli 
teatralnych, organizowanie konkursów teatralnych, usługi 
produkcji teatralnych, widowiska teatralne zarówno animo-
wane, jak i z udziałem aktorów.

(210) 471197 (220) 2017 05 04
(731) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO OZIMEK K. 

OZIMEK, R. OZIMEK, M. OZIMEK SPÓŁKA JAWNA, 
Stargard

(540) BREXIT
(510), (511) 29 bekon, hamburgery, kiełbasy wędzone, kieł-
basy, kiełbaski wieprzowe, kiełbaski wegetariańskie, kiełbaski 
do hotdogów, kiełbasa swojska, kiełbasa pepperoni, kaszan-
ka, kawałeczki bekonu, mięso i wędliny, mięsa wędzone, 
mięso w puszce (konserwy), mortadela, paczkowane mięso, 
pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), pasztety, pasztet 
z wątróbki, przekąski na bazie mięsa, salami, salceson, szynka, 
wędliny .

(210) 471202 (220) 2017 05 04
(731) SADECKI KRZYSZTOF, Warszawa
(540) BUSINESSMAN TODAY INSPIRED BY TOMORROW

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma, publikacje periodyczne, bro-
szury, ulotki, biuletyny, publikacje drukowane, książki, 
podręczniki.

(210) 471230 (220) 2017 05 04
(731) Wolf GmbH, Mainburg, DE
(540) PERFEKCYJNIE DOPASOWANY DO CIEBIE. WOLF
(510), (511) 7 pompy do instalacji grzewczych, silniki spa-
linowe ze sprzężonymi wymiennikami ciepła do wytwa-
rzania prądu i ciepła jako kompletne agregaty (ciepłownie 
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blokowe), pompy obiegowe, 9 elektryczne i elektroniczne 
urządzenia pomiarowe, sterownicze i regulacyjne oraz za-
wory regulacyjne do instalacji grzewczych i regulatorów 
grzewczych, żadne z wyżej wymienionych nie są związane 
z urządzeniami do gotowania ani kuchennymi, elektryczne/ 
/elektroniczne zawory regulacyjne, nie do użytku w związku 
z urządzeniami do gotowania ani kuchennymi, przełączniki 
czasowe automatyczne, termostaty, nie do użytku w związ-
ku z urządzeniami do gotowania ani kuchennymi, nośniki da-
nych wszelkiego rodzaju, oprogramowanie komputerowe, 
elektryczne i elektroniczne instalacje do zdalnego sterowa-
nia instalacjami grzewczymi, wentylacyjnymi, klimatyzacyj-
nymi, wodociągowymi i wytwarzającymi parę, jak również 
kolektorami słonecznymi i układami fotowoltaicznymi, żad-
ne z wyżej wymienionych nie są związane z urządzeniami 
do gotowania ani kuchennymi, aparatura sygnalizacyjna, 
instalacje fotowoltaiczne składające się głównie z modułów 
słonecznych do wytwarzania prądu, konwertery impedancji, 
urządzenia sterujące i regulujące i części do nich, akcesoria 
regulacyjne do instalacji fotowoltaicznych, bloki zasilania 
elektrycznego, 11 urządzenia do ogrzewania, wentylacji, 
chłodzenia, suszenia, zaopatrzenia w wodę i do wytwarzania 
pary, w szczególności palniki olejowe, gazowe i dwuskładni-
kowe oraz nieelektryczne części do nich, z wyjątkiem urzą-
dzeń do gotowania, kuchennych i części do nich, instalacje 
klimatyzacyjne i części do nich, w szczególności wentylato-
ry, części podgrzewacza, części chłodnicy, części agregatu 
myjącego, części mieszające i części powietrza odlotowe-
go, części tłumika, wymienniki ciepła, rotacyjne wymienni-
ki ciepła, centrale grzewcze, składające się głównie z kotła, 
palników olejowych, gazowych lub dwuskładnikowych i/lub 
kolektorów solarnych, zasobników ciepła, rozdzielaczy hy-
draulicznych, urządzenia zapłonowe, nie do użytku w związ-
ku z urządzeniami do gotowania ani kuchennymi, zasob-
niki ciepła i podgrzewacze wody nie do użytku w związku 
z urządzeniami do gotowania ani kuchennymi, pompy ciepła 
(technika grzewcza) nie do użytku w związku z urządzeniami 
do gotowania ani kuchennymi, termiczne kolektory solarne 
oraz instalacje grzewcze składające się głównie z kolektorów 
solarnych i części do nich, urządzenia regulacyjne i zabez-
pieczające do instalacji i przewodów olejowych i gazowych, 
wodnych i wodociągowych, akcesoria regulacyjne i zabez-
pieczające do przyrządów i przewodów instalacji grzew-
czych z kolektorami solarnymi, bojlery, składające się głównie 
z wymienników ciepła i zasobników, 37 instalacja, montaż, 
konserwacja i naprawa instalacji grzewczych, wentylacyj-
nych, wodociągowych i klimatyzacyjnych, żadne z wyżej 
wymienionych nie są związane z urządzeniami do goto-
wania ani kuchennymi, 42 doradztwo techniczne oraz pla-
nowanie budowlane i konstrukcyjne w zakresie techniki 
grzewczej, wentylacyjnej, solarnej, fotowoltaicznej i klima-
tyzacyjnej w szczególności do instalacji techniki grzewczej 
i klimatyzacyjnej oraz do ich instalacji, montażu, konserwacji 
i utrzymywania w dobrym stanie, żadne z wyżej wymienio-
nych nie są związane z urządzeniami do gotowania ani ku-
chennymi, projektowanie konstrukcyjne, przygotowywanie 
projektów technicznych, badania i rozwój w zakresie techni-
ki, w szczególności w zakresie techniki grzewczej, wentyla-
cyjnej, solarnej, fotowoltaicznej i klimatyzacyjnej, wszystkie 
wyżej wymienione usługi nie są związane z urządzeniami 
do gotowania ani kuchennymi, usługi inżynieryjne, wyko-
nywanie raportów inżynieryjnych, wynajem, konserwacja, 
aktualizacja oprogramowania komputerowego, tworzenie 
programów do przetwarzania danych.

(210) 471240 (220) 2017 05 04
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) Bank Pekao
(510), (511) 35 reklama, usługi reklamy z wykorzystaniem 
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multi-
medialnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert rekla-
mowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udo-
stępnienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, 
doradztwo w dziedzinie reklamy, usługi obsługi programów 
lojalnościowych i programów promocyjnych, usługi audy-
torskie, usługi księgowe i rachunkowe, sporządzanie wycią-
gów z konta, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i handlowej, usługi w zakresie ekspertyz eko-
nomicznych oraz analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi 
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji 
o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji sta-
tystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiora-
mi danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, 
sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach 
danych, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach kompu-
terowych, doradztwo w zakresie ww. usług, informacja o ww. 
usługach, w tym prezentowana w Internecie, 36 ubezpiecze-
nia, usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie ma-
jątku nieruchomego, usługi bankowości internetowej, ban-
kowość elektroniczna, usługi maklerskie, usługi prowadzenia 
rachunków bankowych, usługi przyjmowania wkładów 
oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi udzielania 
oraz zaciągania kredytów i pożyczek, usługi przeprowadza-
nia rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych 
w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, 
usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usłu-
gi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych 
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń 
i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi 
dokonywania obrotu wartościami dewizowymi, usługi pro-
wadzenia obsługi pożyczek państwowych i zarządzania fun-
duszami na zlecenie, usługi emitowania własnych papierów 
wartościowych i dokonywania obrotu tymi papierami oraz 
prowadzenia kont depozytowych papierów wartościowych, 
usługi dokonywania czynności zleconych związanych z emi-
sją papierów wartościowych, w tym gwarantowanie emisji 
papierów wartościowych, usługi agencji transferowych 
świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych, 
usługi udzielania pożyczek na emisję papierów wartościo-
wych, analizy inwestycji finansowych oraz pośrednictwo, 
doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji pa-
pierów wartościowych, usługi przyjmowania do depozy-
tu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych 
oraz udostępniania skrytek sejfowych, usługi dokonywania 
operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, usługi 
organizowania i uczestniczenia w konsorcjach bankowych, 
usługi dokonywania obrotu wierzytelnościami, zarządzanie 
funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, 
funduszami emerytalnymi, usługi wykonywania na zlecenie 
innych banków określonych czynności bankowych, usługi 
czynności powierniczych, usługi wydawania i obsługi kart 
płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej, usługi konsultacyj-
no-doradcze w sprawach finansowych, doradztwo inwesty-
cyjne, usługi finansowe w zakresie leasingu, usługi finansowe 
w zakresie leasingu factoringu, usługi wykonywania termino-
wych operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele 
dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi w zakre-
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sie ubezpieczeń, usługi w zakresie majątku nieruchomego, 
usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości 
oraz lokali, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana 
w Internecie.

(210) 471241 (220) 2017 05 04
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) Pekao
(510), (511) 35 reklama, usługi reklamy z wykorzystaniem 
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multi-
medialnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert rekla-
mowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udo-
stępnienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, 
doradztwo w dziedzinie reklamy, usługi obsługi programów 
lojalnościowych i programów promocyjnych, usługi audy-
torskie, usługi księgowe i rachunkowe, sporządzanie wycią-
gów z konta, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i handlowej, usługi w zakresie ekspertyz eko-
nomicznych oraz analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi 
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji 
o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji sta-
tystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiora-
mi danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, 
sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach 
danych, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach kom-
puterowych, doradztwo w zakresie ww. usług, informacja  
o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, 36 ubez-
pieczenia, usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w za-
kresie majątku nieruchomego, usługi bankowości interne-
towej, bankowość elektroniczna, usługi maklerskie, usługi 
prowadzenia rachunków bankowych, usługi przyjmowania 
wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi 
udzielania oraz zaciągania kredytów i pożyczek, usługi prze-
prowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach 
przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach 
bankowych, usługi wykonywania operacji wekslowych i cze-
kowych, usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach 
krajowych i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania 
poręczeń i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, 
usługi dokonywania obrotu wartościami dewizowymi, usługi 
prowadzenia obsługi pożyczek państwowych i zarządzania 
funduszami na zlecenie, usługi emitowania własnych papie-
rów wartościowych i dokonywania obrotu tymi papierami 
oraz prowadzenia kont depozytowych papierów wartościo-
wych, usługi dokonywania czynności zleconych związanych 
z emisją papierów wartościowych, w tym gwarantowanie 
emisji papierów wartościowych, usługi agencji transfero-
wych świadczone na rzecz emitentów papierów warto-
ściowych, usługi udzielania pożyczek na emisję papierów 
wartościowych, analizy inwestycji finansowych oraz pośred-
nictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emi-
sji papierów wartościowych, usługi przyjmowania do depo-
zytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych 
oraz udostępniania skrytek sejfowych, usługi dokonywania 
operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, usługi 
organizowania i uczestniczenia w konsorcjach bankowych, 
usługi dokonywania obrotu wierzytelnościami, zarządzanie 
funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, 
funduszami emerytalnymi, usługi wykonywania na zlecenie 
innych banków określonych czynności bankowych, usługi 
czynności powierniczych, usługi wydawania i obsługi kart 
płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej, usługi konsultacyj-
no-doradcze w sprawach finansowych, doradztwo inwesty-

cyjne, usługi finansowe w zakresie leasingu, usługi finansowe 
w zakresie leasingu factoringu, usługi wykonywania termino-
wych operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele 
dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi w zakre-
sie ubezpieczeń, usługi w zakresie majątku nieruchomego, 
usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości 
oraz lokali, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana 
w Internecie.

(210) 471256 (220) 2017 05 05
(731) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, US
(540) Mustang Forte - Król złotych pól!
(510), (511) 5 pestycydy, preparaty do tępienia szkodników, 
fungicydy, herbicydy i insektycydy.

(210) 471280 (220) 2017 05 08
(731) DUMANOWSKA MARIOLA MALOLKA,  

Jastrzębie-Zdrój
(540) #She

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.25, 26.11.08, 26.11.09
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie w tym: biżuteria, biżute-
ria ze szkła sztrasowego, biżuteria z imitacji drogich kamie-
ni, biżuteria z pereł, agatów, kamieni szlachetnych, kamieni 
półszlachetnych, bransoletki, broszki, łańcuszki, kolczyki, 
naszyjniki, obrączki, breloczki, breloki na klucze, drut z me-
tali szlachetnych, ozdoby w postaci biżuterii ze srebra i zło-
ta, ozdoby z bursztynu ozdoby z kości słoniowej, ozdobne 
szpilki, kamienie półszlachetne, pudełka na biżuterię, paski 
do zegarków, zegarki, biżuteria z tworzyw sztucznych i me-
tali nieszlachetnych, 40 usługi projektowania i wykonanie 
biżuterii z tworzyw sztucznych i metali nieszlachetnych, 
usługi jubilerskie: pozłacanie, posrebrzanie, powlekanie, 
platerowanie, obróbka usługi platerowania i pokrywania 
galwanicznego przedmiotów dekoracyjnych metalami szla-
chetnymi i półszlachetnymi, usługi szklarstwa artystycznego 
i witrażownictwa.

(210) 471283 (220) 2017 05 08
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) TaoTao harmonia smaków Sos Sojowy Soy Sauce 

Szójamártás nr1
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 19.07.01, 19.07.09, 25.01.15, 11.03.05
(510), (511) 30 przyprawy spożywcze, mieszanki przypraw, 
przyprawowe uszlachetniacze smaku do potraw, przyprawy 
w płynie, sosy, sosy dodatki smakowe, sosy do makaronów, 
sosy do ryżu, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprze-
daż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, 
przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przy-
praw w płynie, sosów, doradztwo w sprawach działalności 
gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących 
artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy 
smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów, informacja han-
dlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, przy-
prawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przypraw 
w płynie, sosów, usługi organizowania programów lojalno-
ściowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych 
Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizo-
wanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących 
artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy 
smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów.

(210) 471285 (220) 2017 05 08
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON SINCE 1963 KACZKA ZUPA BŁYSKAWICZNA 

O SMAKU KACZKI ŁAGODNA DUCK FLAVOUR 
INSTANT NOODLE SOUP (MILD)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 11.03.11, 11.03.20, 05.09.06, 08.07.03, 
08.07.01

(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) 471288 (220) 2017 05 08
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU

(540) TaoTao harmonia smaków Sos Sojowy Ciemny Dark 
Soy Sauce Sōtét Szójamártás

(531) 11.03.05, 19.07.01, 19.07.09, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 przyprawy spożywcze, mieszanki przypraw, 
przyprawowe uszlachetniacze smaku do potraw, przyprawy 
w płynie, sosy, sosy dodatki smakowe, sosy do makaronów, 
sosy do ryżu, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprze-
daż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, 
przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przy-
praw w płynie, sosów, doradztwo w sprawach działalności 
gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących 
artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy 
smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów, informacja han-
dlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, przy-
prawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przypraw 
w płynie, sosów, usługi organizowania programów lojalno-
ściowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych 
Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizo-
wanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących 
artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy 
smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów.

(210) 471315 (220) 2017 05 08
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON SINCE 1963 WEGETARIAŃSKA ZUPA 

BŁYSKAWICZNA ŁAGODNA VEGETARIAN INSTANT 
NOODLE SOUP (MILD)



48 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT32/2017

(531) 11.03.14, 26.04.02, 05.09.24, 27.05.01, 29.01.15, 08.07.01, 
25.01.05

(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) 471317 (220) 2017 05 08
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON SINCE 1963 KURCZAK ZŁOTY ZUPA 

BŁYSKAWICZNA O SMAKU KURCZAKA ŁAGODNA 
GOLDEN CHICKEN FLAVOUR INSTANT NOODLE 
SOUP (MILD)

(531) 05.09.24, 08.07.01, 11.03.14, 25.01.05, 26.04.02, 29.01.15, 
27.05.01

(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) 471328 (220) 2017 05 08
(731) SIERMANTOWSKA BOŻENA GALERIA LUELUE, Kraków
(540) LUELUE
(510), (511) 16 obrazy, grafiki, plakaty, ryciny, pocztówki, 
reprinty, nadruki, passepartout, albumy, albumy na zdję-
cia, zdjęcia, fotoboardy, zakładki do książek, kalendarze, ze-
szyty, notesy, notatniki, papiery opakunkowe, czasopisma, 
wydawnictwa, książki, katalogi, informatory, podręczniki, 
poradniki, druki, artykuły papiernicze, gazety, mapy, ramy 
i ramki do zdjęć i obrazów niemetalowe, 35 sprzedaż anty-
ków i dzieł sztuki, sprzedaż obrazów, grafik, plakatów rycin, 
pocztówek reprintów nadruków passepartout, albumów 
albumów na zdjęcia, sprzedaż zdjęć, fotoboardów, zakładek 
do książek, kalendarzy, zeszytów, notesów, notatników, pa-
pierów opakunkowych, czasopism, wydawnictw, książek, ka-
talogów, informatorów, podręczników, poradników, druków, 
artykułów papierniczych, gazet, map, ram i ramek do zdjęć 
i obrazów niemetalowych, sprzedaż tapet, ram i ramek 
do zdjęć i obrazów (metalowych), sprzedaż toreb, w tym to-
reb lnianych z nadrukami, magnesów, w tym magnesów de-
koracyjnych i z nadrukami, sprzedaż odzieży i nakryć głowy, 
sprzedaż przedmiotów z porcelany, w tym naczyń porcela-
nowych, sprzedaż tkanin, usługi reklamowe i marketingowe, 
organizacja aukcji sztuki, 40 drukowanie, w tym drukowanie 
fotografii, reprodukcji, grafik, obrazów i wzorów, w tym dru-
kowanie wszystkich wymienionych wyżej na przedmiotach, 
obróbka zdjęć, w tym obróbka cyfrowa i przygotowywanie 
zdjęć do wydruku, wykonywanie reprintów, 41 usługi foto-
graficzne, usługi galerii sztuki i galerii fotografii, organizacja 
wystaw i ekspozycji, usługi w zakresie kształcenia, organiza-
cja i prowadzenie wykładów, seminariów, szkoleń, kursów, 
konferencji i sympozjów, publikacje elektroniczne on-line 
nie do pobierania, usługi wydawnicze.

(210) 471330 (220) 2017 05 08
(731) BUSINESS ONLINE SALES SYSTEM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BOSSPOŻYCZKA.PL
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, ban-
kowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym.

(210) 471354 (220) 2017 05 09
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) Naturell POTAS ORGANICZNY SUPLEMENT DIETY

(531) 27.05.01, 29.01.15, 20.05.07, 05.05.20, 19.13.21
(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 
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i mineralne do celów leczniczych, witaminy, minerały do ce-
lów leczniczych: mineralne dodatki do żywności, mineral-
ne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające 
leczenie: suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, 
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła leczni-
cze, herbaty lecznicze, napoje, zioła, napary lecznicze, leki 
wzmacniające.

(210) 471357 (220) 2017 05 09
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) Naturell KOENZYM Q10+E SUPLEMENT DIETY

(531) 29.01.15, 27.05.01, 19.13.21, 05.05.20, 02.09.01
(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 do celów leczniczych, witaminy, minerały do ce-
lów leczniczych: mineralne dodatki do żywności, mineral-
ne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające 
leczenie: suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, 
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła leczni-
cze, herbaty lecznicze, napoje, zioła, napary lecznicze, leki 
wzmacniające.

(210) 471360 (220) 2017 05 09
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) Naturell SILICA SUPLEMENT DIETY

(531) 29.01.15, 26.11.03, 27.05.01, 05.05.20, 19.13.21
(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 do celów leczniczych, witaminy, minerały do ce-
lów leczniczych: mineralne dodatki do żywności, mineral-
ne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające 
leczenie: suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, 
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła leczni-
cze, herbaty lecznicze, napoje, zioła, napary lecznicze, leki 
wzmacniające.

(210) 471362 (220) 2017 05 09
(731) Unilab LP, Rockville, US

(540) Naturell ŻEŃ - SZEŃ  SUPLEMENT DIETY

(531) 05.11.02, 19.13.21, 27.05.01, 29.01.15
(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 do celów leczniczych, witaminy, minerały do ce-
lów leczniczych: mineralne dodatki do żywności, mineral-
ne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające 
leczenie: suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, 
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła leczni-
cze, herbaty lecznicze, napoje, zioła, napary lecznicze, leki 
wzmacniające.

(210) 471373 (220) 2017 05 09
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) Naturell CZOSNEK FORTE BEZZAPACHOWY

(531) 05.09.21, 19.13.21, 27.05.01, 29.01.05
(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 do celów leczniczych, witaminy, minerały do ce-
lów leczniczych: mineralne dodatki do żywności, mineral-
ne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające 
leczenie: suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, 
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła leczni-
cze, herbaty lecznicze, napoje, zioła, napary lecznicze, leki 
wzmacniające.

(210) 471378 (220) 2017 05 09
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) Naturell OMEGA-3
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(531) 02.09.01, 19.13.21, 27.05.01, 29.01.15
(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 do celów leczniczych, witaminy, minerały do ce-
lów leczniczych: mineralne dodatki do żywności, mineral-
ne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające 
leczenie: suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, 
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła leczni-
cze, herbaty lecznicze, napoje, zioła, napary lecznicze, leki 
wzmacniające.

(210) 471379 (220) 2017 05 09
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy JUMP ROLLS WITH STRAWBERRY CREAM 

Strawberry & yoghurt

(531) 05.05.19, 05.07.08, 08.01.25, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, 
rurki waflowe, ciastka.

(210) 471381 (220) 2017 05 09
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy FROLA STRAWBERRY & YOGHURT 

WAFERS

(531) 02.09.01, 24.09.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, 
rurki waflowe, ciastka.

(210) 471383 (220) 2017 05 09
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów

(540) FLIS Happy ZOOM Strawberry & yoghurt

(531) 05.07.08, 08.01.09, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, 
rurki waflowe, ciastka.

(210) 471406 (220) 2017 05 09
(731) BUSINESS ONLINE SALES SYSTEM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BOSS pożyczka

(531) 09.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, ban-
kowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym.

(210) 471423 (220) 2017 05 09
(731) RZETELNA GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) P§B Polityka Bezpieczeństwa

(531) 26.01.01, 24.17.03, 27.05.01, 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, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom [punkty informacji konsumenckiej] optymalizacja stron 
internetowych, organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], usłu-
gi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 41 hazard, 
informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie mate-
riałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], orga-
nizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowa-
nie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
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seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organi-
zowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie 
loterii, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, 
produkcja filmów innych niż reklamowe, publikowanie ksią-
żek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czaso-
pism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 
42 doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradz-
two w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradz-
two w zakresie projektowania stron internetowych, przecho-
wywanie danych elektronicznych, tworzenie zapasowych 
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, 45 badania praw-
ne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, mediacje, 
monitorowanie praw własności intelektualnej do celów do-
radztwa prawnego, usługi pomocy w sprawach spornych, 
usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi praw-
ne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usłu-
gi serwisów społecznościowych on-line, usługi w zakresie 
przygotowywania dokumentów prawnych, wynajem nazw 
domen internetowych.

(210) 471574 (220) 2017 05 12
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) Naturell CYNK ORGANICZNY + C

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.06, 01.15.23, 26.13.25
(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 do celów leczniczych; witaminy, minerały do ce-
lów leczniczych: mineralne dodatki do żywności, mineral-
ne wody do celów leczniczych; preparaty wspomagające 
leczenie: suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, 
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła leczni-
cze, herbaty lecznicze; napoje, zioła, napary lecznicze; leki 
wzmacniające.

(210) 471576 (220) 2017 05 12
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Naturell SELEN ORGANICZNY + E

(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.23, 26.13.25, 25.05.01
(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 do celów leczniczych; witaminy, minerały do ce-
lów leczniczych: mineralne dodatki do żywności, mineral-
ne wody do celów leczniczych; preparaty wspomagające 
leczenie: suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, 
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła leczni-
cze, herbaty lecznicze; napoje, zioła, napary lecznicze; leki 
wzmacniające.

(210) 471591 (220) 2017 05 12
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) Naturell WITAMINA B12

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.15.23, 26.13.25, 01.13.15, 25.05.01
(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 do celów leczniczych; witaminy, minerały do ce-
lów leczniczych: mineralne dodatki do żywności, mineral-
ne wody do celów leczniczych; preparaty wspomagające 
leczenie: suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, 
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła leczni-
cze, herbaty lecznicze; napoje, zioła, napary lecznicze; leki 
wzmacniające.

(210) 471602 (220) 2017 05 12
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) Naturell CHROM ORGANICZNY +B3

(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.15.23, 26.13.25, 25.05.01
(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 do celów leczniczych; witaminy, minerały do ce-
lów leczniczych: mineralne dodatki do żywności, mineral-
ne wody do celów leczniczych; preparaty wspomagające 
leczenie: suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, 
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substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła leczni-
cze, herbaty lecznicze; napoje, zioła, napary lecznicze; leki 
wzmacniające.

(210) 471603 (220) 2017 05 12
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) Naturell WITAMINA B12 FORTE

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.15.23, 26.13.25, 01.13.15
(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 do celów leczniczych; witaminy, minerały do ce-
lów leczniczych: mineralne dodatki do żywności, mineral-
ne wody do celów leczniczych; preparaty wspomagające 
leczenie: suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, 
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła leczni-
cze, herbaty lecznicze; napoje, zioła, napary lecznicze; leki 
wzmacniające.

(210) 471620 (220) 2017 05 13
(731) POZITIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MAGAZYN KUKBUK POLECA

(531) 03.07.06, 03.07.24, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, książki, 35 reklama, han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom, orga-
nizacja i prowadzenie pokazów handlowych oraz do celów 
promocyjnych, reklamowych, organizacja i prowadzenie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 41 publika-
cje elektroniczne on-line książek i periodyków, usługi eduka-
cyjne, usługi w zakresie rozrywki, organizacja i prowadzenie 
warsztatów, szkoleń, konferencji, konkursów i seminariów, 
organizacja i prowadzenie pokazów kulturalnych i edukacyj-
nych, w tym kulinarnych, organizacja i prowadzenie wystaw 
związanych z kulturą i edukacją.

(210) 471641 (220) 2017 05 15
(731) ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) witek

(531) 01.03.02, 01.03.08, 01.03.15, 03.11.01, 03.11.24, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 3 produkty kosmetyczne do pielęgnacji dzie-
ci i niemowląt: środki do mycia i pielęgnacji włosów, środki 
do pielęgnacji ciała, kremy, balsamy, mleczka, emulsje, maści 
kosmetyczne, kremy przeciw odparzeniom dla dzieci i nie-
mowląt, olejki i oliwki do pielęgnacji ciała, mydła i preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, środki do czyszczenia zębów i pie-
lęgnacji jamy ustnej dla dzieci, chusteczki nasączane płyna-
mi kosmetycznymi, kremy przeciw rozstępom, 5 produkty 
kosmetyczne o działaniu leczniczym dla dzieci i niemowląt, 
lecznicze środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ust-
nej dla dzieci, produkty higieniczne.

(210) 471650 (220) 2017 05 15
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) Karwaprostan
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i sub-
stancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje 
lecznicze, zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone 
w witaminy i minerały do celów medycznych, preparaty far-
maceutyczne, preparaty multiwitaminowo - multiminerało-
we, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne, 
borowina lecznicza, herbata lecznicza, kąpiele lecznicze, ko-
rzenie lekarskie, oleje lecznicze, zioła lecznicze, leki dla ludzi, 
leki weterynaryjne, maści do celów farmaceutycznych, pre-
paraty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, wody leczni-
cze, sole lecznicze, mleczko pszczele do celów medycznych, 
nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, 
sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żyw-
ności, tran, preparaty witaminowe, herbata z ziół do celów 
medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały do ce-
lów medycznych, materiały i środki sanitarne i higieniczne.

(210) 471652 (220) 2017 05 15
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) Oregaprostan
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i sub-
stancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje 
lecznicze, zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone 
w witaminy i minerały do celów medycznych, preparaty far-
maceutyczne, preparaty multiwitaminowo - multiminerało-
we, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne, 
borowina lecznicza, herbata lecznicza, kąpiele lecznicze, ko-
rzenie lekarskie, oleje lecznicze, zioła lecznicze, leki dla ludzi, 
leki weterynaryjne, maści do celów farmaceutycznych, pre-
paraty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, wody leczni-
cze, sole lecznicze, mleczko pszczele do celów medycznych, 
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nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, 
sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żyw-
ności, tran, preparaty witaminowe, herbata z ziół do celów 
medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały do ce-
lów medycznych, materiały i środki sanitarne i higieniczne.

(210) 471653 (220) 2017 05 15
(731) AXXIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki Dolne
(540) axxis pharma

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla fo-
tografii, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa 
sztuczne w stanie surowym, substancje chemiczne do kon-
serwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) 
przeznaczone dla przemysłu, 3 środki wybielające i inne 
substancje stosowane w praniu, mydła, środki perfumeryj-
ne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, 
środki do czyszczenia zębów, środki czyszczące do celów 
gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny 
intymnej, nielecznicze, 5 produkty farmaceutyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suple-
menty diety dla ludzi, plastry, materiały opatrunkowe, mate-
riały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki 
odkażające, środki dietetyczne, środki stosowane w odchu-
dzaniu, preparaty chemiczne do celów medycznych, farma-
ceutycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczno-far-
maceutyczne, żywność funkcjonalna do celów medycznych, 
olejki eteryczne, 30 wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cu-
kier, miód, melasa (syropy), produkty zbożowe, przyprawy, 
słodziki, zioła do celów spożywczych, aromaty spożywcze, 
suplementy diety do celów innych niż medyczne składające 
się w przeważającej mierze z produktów zawartych w klasie 
30, 42 Badania naukowe, badania w dziedzinie kosmetyki, 
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla 
osób trzecich, usługi chemiczne, usługi doradcze w dziedzi-
nie technologii, usługi inżynieryjne, usługi świadczone przez 
laboratoria naukowe.

(210) 471744 (220) 2017 05 16
(731) AFICIONADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) A AFICIONADO ROOM

(531) 26.04.01, 26.04.02, 01.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich towa-
rów i usług z nimi związanych pozwalające na swobodne 
oglądanie i kupowanie w sklepie i hurtowni towarów oraz 

prowadzenie sklepu w systemie on-line za pośrednictwem 
Internetu oraz dystrybucja towarów przez Internet: wyrobów 
tytoniowych, papierosów, cygar, cygaretek, e-papierosów, 
płynów do napełniania e-papierosów, wyrobów imitujących 
papierosy, fajek, tytoniu fajowego, aromatów do tytoniu, 
bibuły papierosowej, ziół do palenia, tytoniu do żucia, ak-
cesoriów dla palaczy, zapałek, zapalniczek, papierośnic, po-
pielniczek dla palaczy, woreczków na tytoń, gilotyn do cy-
gar, alkoholi, karafek, szklanek, kieliszków, pojemników na lód 
do podawania alkoholi, usługi promocji sprzedaży, 43 usługi 
restauracyjne i usługi gastronomiczne, usługi barowe, bary, 
puby, palarnie tytoniu, kawiarnie, catering i obsługa przyjęć, 
bary szybkiej obsługi, usługi związane z przygotowywaniem 
dań (żywności i napojów) na zamówienie oraz ich dostawa.

(210) 471760 (220) 2017 05 17
(731) KARTASZYŃSKI HENRYK PRO-PROJECT, Chełm
(540) NIEDOŚCIGNIONE ROZWIĄZANIA DO KONTROLI 

JAKOŚCI

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie do urządzeń diagnostycz-
nych i aparatury medycznej, 42 badania i analizy techniczne, 
kalibrowanie i cechowanie aparatury diagnostycznej do ce-
lów medycznych, kontrola jakości aparatury diagnostycznej 
do celów medycznych, wykonywanie ekspertyz aparatury 
diagnostycznej do celów medycznych, opracowywanie 
projektów technicznych, doradztwo techniczne, testowanie 
materiałów, projektowanie oprogramowania do urządzeń 
diagnostycznych i aparatury medycznej, konwersja danych 
przez programy komputerowe.

(210) 471763 (220) 2017 05 17
(731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) Bułgarska Dolina premium

(531) 01.17.11, 01.17.25, 06.07.11, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe pochodzenia 
bułgarskiego.

(210) 471767 (220) 2017 05 17
(731) INSTANCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) INSTANCO
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 podgrzewane witryny do użytku w gastrono-
mii, witryny chłodnicze do ekspozycji żywności i napojów, 
20 meble metalowe przeznaczone dla gastronomii, 35 usłu-
gi sprzedaży mebli i urządzeń gastronomicznych, 37 insta-
lacja mebli i urządzeń dla gastronomii, 42 projektowanie 
kuchni.

(210) 471769 (220) 2017 05 17
(731) CELIKO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) FRUPP

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 29 owoce suszone, chrupki owocowe, chipsy 
owocowe, przekąski na bazie owoców.

(210) 471770 (220) 2017 05 17
(731) CELIKO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) FRUPP

(531) 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 29 owoce suszone, chrupki owocowe, chipsy 
owocowe, przekąski na bazie owoców.

(210) 471794 (220) 2017 05 17
(731) WANOWICZ MONIKA KUKURYKU LUNCH BAR  

& SHOP, Koszalin
(540) kukuryku
(510), (511) 30 kawa, herbata, lody, potrawy mięsno - wa-
rzywne, potrawy na bazie mąki, sałatki, sosy, sosy sałatkowe, 
tarty, wyroby cukiernicze, 32 napoje bezalkoholowe, soki 
owocowe, soki warzywne, soki owocowo - warzywne, wody 
mineralne i stołowe, 43 usługi świadczone, przez bary, ka-
wiarnie, restauracje, food tracki.

(210) 471799 (220) 2017 05 17
(731) KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) KOPEX

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 4 paliwa ciekłe, koks, paliwa, pył węglowy, wę-
giel brunatny, węgiel kamienny, 7 reduktory ciśnienia jako 
części maszyn, regulatory jako części maszyn, zawory jako 
części maszyn, dmuchawy jako maszyny, filtry jako części 
maszyn, generatory prądu, głowice wiertnicze jako części 
maszyn, maszyny dla górnictwa, świdry górnicze, kołowro-
ty, kompresory jako maszyny, koparki jako czerpaki, koparki 
do rowów, parowe kotły maszynowe, urządzenia transpor-
towe do załadunku i wyładunku, łożyska jako części maszyn, 
młyny jako maszyny, narzędzia jako części maszyn, narzędzia 

ręczne o napędzie innym niż ręczny, instalacje odpylające, 
osprzęt kotłów maszynowych, koparki jednoczerpakowe 
mechaniczne, rozdrabniacze do celów przemysłowych jako 
maszyny, obudowy maszyn, wirówki (maszyny), przesiewa-
cze żużla (odżużlacze) jako maszyny, noże - jako części ma-
szyn, pasy do przenośników, podnośniki jako urządzenia, 
pompy jako maszyny, prasy jako maszyny do celów przemy-
słowych, prasy filtracyjne, generatory prądu, przenośniki ta-
śmowe, przesiewacze jako maszyny, instalacje do przesiewa-
nia, instalacje ssące pyłu służące do oczyszczania, maszyny 
do robót ziemnych, rozdrabniacze do celów przemysłowych 
jako maszyny, separatory, sita jako maszyny lub części ma-
szyn, mechanizmy sterowania hydraulicznego do maszyn 
i silników, sterowanie pneumatyczne do maszyn i silników, 
mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, świdry gór-
nicze, świdry wiertnicze jako części maszyn, przenośniki ta-
śmowe, uchwyty jako części maszyn, wciągniki jako wielo-
krążki, wentylatory do silników, wieńce jako części maszyn, 
wiertarki, wrębiarki do węgla, wyciągi kopalniane, 11 gene-
ratory pary jako inne części maszyn, lampy górnicze, kanały 
kominowe, kanały kominowe do kotłów grzewczych, urzą-
dzenia do klimatyzacji, wyciągi kominowe, kanały dymowe 
do kominów, instalacje do wytwarzania pary, automatyczne 
instalacje do transportu popiołu, instalacje do oczyszczania 
wód ściekowych, urządzenia do oczyszczania spalin, wenty-
latory stosowane w klimatyzacji, wymienniki ciepła, 12 ko-
lejki łańcuchowe - przetokowe, łańcuchy napędowe do po-
jazdów lądowych, mechanizmy wywrotkowe dla wagonów 
i platform - jako części wagonów i platform, przenośniki na-
ziemne jako transportery, 13 zapalniki do materiałów wybu-
chowych stosowane w kopalniach, materiały wybuchowe, 
lonty, zapalniki do materiałów wybuchowych, 19 betonowe 
elementy budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, 
płyty budowlane niemetalowe, niemetalowe elementy kon-
strukcyjne dla budownictwa, kanały jako dukty niemetalowe 
dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, konstrukcyj-
ne elementy niemetalowe dla budownictwa, okładziny nie-
metalowe dla budownictwa, podpory niemetalowe, zbiorni-
ki murowane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, analizy kosztów, badania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, badanie rynku, doradztwo w za-
kresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizacji i zarządzania działalności gospodar-
czej, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, orga-
nizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysło-
wymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania, pozyskiwanie 
informacji o działalności gospodarczej, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, uak-
tualnianie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklamy, organizowanie targów w celach han-
dlowych lub reklamowych, 36 analizy finansowe, doradztwo 
w sprawach finansowych, pośrednictwo finansowe, transak-
cje finansowe, 37 informacja budowlana, nadzór budowlany, 
budownictwo podziemne, izolowanie budynków, uszczel-
nianie budynków, instalowanie i naprawa urządzeń elek-
trycznych, roboty wydobywcze w górnictwie, zabezpiecza-
nie przed korozją, budowa i naprawy magazynów, instalacja, 
konserwacja i naprawy maszyn, budownictwo przemysłowe, 
budowa i konserwacja rurociągów, tynkowanie, 39 dystry-
bucja energii, dystrybucja prądu elektrycznego, magazyno-
wanie, 41 kształcenie praktyczne jako pokazy, organizowanie 
i prowadzenie pracowni specjalistycznych z zakresu edukacji 
zawodowej, poradnictwo zawodowe jako porady w zakresie 
edukacji lub kształcenia, 42 analizy pokładów roponośnych, 
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badania geologiczne, badania techniczne, prace badawczo-
-rozwojowe dla osób trzecich, doradztwo budowlane, do-
radztwo w sprawach sprzętu komputerowego, ekspertyzy 
geologiczne, ekspertyzy inżynieryjne, poszukiwania geolo-
giczne, opracowywanie projektów technicznych, projekto-
wanie budynków.

(210) 471805 (220) 2017 05 17
(731) WANOWICZ MONIKA KUKURYKU LUNCH BAR  

& SHOP, Koszalin
(540) Kukuryku LUNCH BAR

(531) 03.07.03, 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, herbata, lody, potrawy mięsno-wa-
rzywne, potrawy na bazie mąki, sałatki, sosy, sosy sałatkowe, 
tarty, wyroby cukiernicze, 32 napoje bezalkoholowe, soki 
owocowe, soki warzywne, soki owocowo-warzywne, wody 
mineralne i stołowe, 43 usługi świadczone, przez bary, ka-
wiarnie, restauracje, food tracki.

(210) 471815 (220) 2017 05 17
(731) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa
(540) O / WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 41 spektakle na żywo, rozrywka [widowiska], 
prowadzenie koncertów, usługi orkiestry, organizowanie 
spektakli [impresariat].

(210) 471818 (220) 2017 05 17
(731) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa
(540) O / WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 spektakle na żywo, rozrywka [widowiska], 
prowadzenie koncertów, usługi orkiestry, organizowanie 
spektakli [impresariat].

(210) 471820 (220) 2017 05 17
(731) KUCHARZEWSKI TOMASZ FELIKS, Częstochowa
(540) SOPHUS

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, sprzęt kompute-
rowy, oprogramowanie sprzętowe, przyrządy pomiarowe, 
przyrządy nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne, przetwor-
niki elektryczne, urządzenia do tworzenia sieci komputero-
wych i komunikacji danych, sprzęt do komunikacji, sprzęt 
i akcesoria do przetwarzania danych, komponenty i części 
do komputerów sprzęt peryferyjny do komputerów, so-
czewki optyczne, urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualnej, urządzenia i przyrządy optyczne, wzmacniacze 
i kolektory, kamery video, kamery termowizyjne, urządzenia 
do przesyłania obrazu, urządzenia do rejestrowania i od-
twarzania obrazu, urządzenia monitorujące, komponenty 
elektryczne i elektroniczne, kable do przewodzenia sygnału 
dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunika-
cji, kable i przewody elektryczne, światłowody, komputery 
przenośne, kondensatory optyczne, korektory graficzne, 
38 usługi telekomunikacyjnej, komunikacja za pośrednic-
twem telefonów komórkowych, komunikacja za pośrednic-
twem sieci światłowodowych, komunikacja radiowa, trans-
fer strumieniowy danych, transmisja satelitarna, przesyłanie 
wiadomości, transmisja wideo na żądanie, transmisja plików 
cyfrowych, łączność poprzez terminale komputerowe, usłu-
gi przywoławcze, zapewnienie dostępu do baz danych i glo-
balnych sieci komputerowych, usługi w zakresie wideokon-
ferencji, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, 
zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 
zapewnianie dostępu do baz danych, 42 aktualizowanie 
oprogramowania komputerowego, analizy systemów kom-
puterowych, badania techniczne, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa internetowego, 
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania 
komputerowego, instalacja oprogramowania komputero-
wego, monitoring systemów komputerowych przy użyciu 
dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub 
naruszeń bezpieczeństwa danych, przechowywanie danych 
elektronicznych, usługi doradcze w dziedzinie technologii 
telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie technolo-
gii komputerowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie techno-
logii informacyjnej, 45 monitoring alarmów bezpieczeństwa 
i antywłamaniowych, ochrona osobista, usługi w zakresie 
ochrony, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, 
usługi serwisów społecznościowych on-line.

(210) 471821 (220) 2017 05 17
(731) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa
(540) Warszawska Opera Kameralna

(531) 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 41 spektakle na żywo, rozrywka [widowiska], 
prowadzenie koncertów, usługi orkiestry, organizowanie 
spektakli [impresariat].
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(210) 471822 (220) 2017 05 17
(731) KUCHARZEWSKI TOMASZ FELIKS, Częstochowa
(540) SOPHUS

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, sprzęt kompute-
rowy, oprogramowanie sprzętowe, przyrządy pomiarowe, 
przyrządy nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne, przetwor-
niki elektryczne, urządzenia do tworzenia sieci komputero-
wych i komunikacji danych, sprzęt do komunikacji, sprzęt 
i akcesoria do przetwarzania danych, komponenty i części 
do komputerów sprzęt peryferyjny do komputerów, so-
czewki optyczne, urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualnej, urządzenia i przyrządy optyczne, wzmacniacze 
i kolektory, kamery video, kamery termowizyjne, urządzenia 
do przesyłania obrazu, urządzenia do rejestrowania i od-
twarzania obrazu, urządzenia monitorujące, komponenty 
elektryczne i elektroniczne, kable do przewodzenia sygnału 
dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunika-
cji, kable i przewody elektryczne, światłowody, komputery 
przenośne, kondensatory optyczne, korektory graficzne, 
38 usługi telekomunikacyjnej, komunikacja za pośrednic-
twem telefonów komórkowych, komunikacja za pośrednic-
twem sieci światłowodowych, komunikacja radiowa, trans-
fer strumieniowy danych, transmisja satelitarna, przesyłanie 
wiadomości, transmisja wideo na żądanie, transmisja plików 
cyfrowych, łączność poprzez terminale komputerowe, usłu-
gi przywoławcze, zapewnienie dostępu do baz danych i glo-
balnych sieci komputerowych, usługi w zakresie wideokon-
ferencji, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, 
zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 
zapewnianie dostępu do baz danych, 42 aktualizowanie 
oprogramowania komputerowego, analizy systemów kom-
puterowych, badania techniczne, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa internetowego, 
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania 
komputerowego, instalacja oprogramowania komputero-
wego, monitoring systemów komputerowych przy użyciu 
dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub 
naruszeń bezpieczeństwa danych, przechowywanie danych 
elektronicznych, usługi doradcze w dziedzinie technologii 
telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie technolo-
gii komputerowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie techno-
logii informacyjnej, 45 monitoring alarmów bezpieczeństwa 
i antywłamaniowych, ochrona osobista, usługi w zakresie 
ochrony, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, 
usługi serwisów społecznościowych on-line.

(210) 471824 (220) 2017 05 17
(731) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa
(540) O / WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 spektakle na żywo, rozrywka [widowiska], 
prowadzenie koncertów, orkiestry (usługi - ), organizowanie 
spektakli [impresariat].

(210) 471969 (220) 2017 05 22
(731) KLIMIUK MONIKA FHU SKLEP WIELOBRANŻOWY, 

Ciechocinek
(540) CIECHOCIŃSKIE PIWO JASNE ŁAGODNE Tężniowe 

ŁAGODNE

(531) 07.11.25, 25.01.15, 29.01.14, 26.02.07, 26.11.01, 26.11.08, 
26.11.13, 27.05.01

(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo rzemieśl-
nicze, piwo pełne jasne, piwo jęczmienne.

(210) 472021 (220) 2017 05 23
(731) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Dębica

(540) Bratex Anti-Cap
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt meta-
lowy do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele 
dachowe, 19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt nie-
metalowy do nich, dachówki niemetalowe, 35 zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: meta-
lowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha, 
blachodachówka, metalowe panele dachowe, niemetalowe 
pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki 
niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne ogląda-
nie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz 
drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych 
towarów.

(210) 472056 (220) 2017 05 24
(731) ŻOŁĄDEK MARIUSZ MIÓD MALINA, Podgaj
(540) miódmalina catering dietetyczny

(531) 29.01.14, 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), zwłaszcza cate-
ring dietetyczny.
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(210) 472081 (220) 2017 05 24
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) HALNE STRONG 7% Potęga Smaku

(531) 03.01.14, 05.11.15, 06.01.02, 06.01.04, 19.03.01, 26.04.02, 
27.05.01, 27.07.01, 29.01.14

(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, 
piwa smakowe, napoje na bazie piwa, soki, wody.

(210) 472082 (220) 2017 05 24
(731) POPIŃSKI PIOTR GFC INVESTMENTS, Warszawa
(540) FESTIWAL WÓDKI I ZAKĄSKI

(531) 26.13.25, 11.01.01, 11.01.04, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka, 35 usługi sprze-
daży następujących towarów: napoje alkoholowe, wódka, 
napoje bezalkoholowe, artykuły spożywcze, żywność, wy-
roby tytoniowe, wyroby dla palaczy, dzieła sztuki, obrazy, 
artykuły numizmatyczne i filatelistyczne, monety, biżuteria, 
zegarki, figurki i posążki, popiersia, ordery, medale, torby, 
torebki, portmonetki, smycze, lampki, świeczniki, abażury 
do lamp, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, fisz-
binu, muszli, bursztynu, kości słoniowej, lalki, marionetki, 
maski etniczne i teatralne, noże do papieru, parasolki, ramki 
do obrazów, lusterka, grzebyki, ozdoby choinkowe, długopi-
sy, kalendarze, notesy, proporczyki, obrazy, widokówki, kie-
liszki, szklanki, talerzyki, wazony, kubki, butelki, karafki, kufle, 
podstawki pod kufle, breloczki, usługi prowadzenia sklepów, 
hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych, 
aukcji i agencji importowo-eksportowych z towarami wy-
mienionymi w niniejszej klasie, 41 organizowanie imprez 
edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych, artystycznych, 
muzycznych, organizowanie imprez kulturalno-rozrywko-
wych mających na celu przybliżanie tradycji gorzelniczo 
- kulinarnych poprzez degustacje, degustacje napojów al-
koholowych w celach rozrywkowych i edukacyjnych, de-
gustacje żywności w celach rozrywkowych i edukacyjnych, 

imprezy z degustacją napojów alkoholowych i żywności 
w celach rozrywkowych i edukacyjnych, 43 usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, usługi barów, pubów, restauracji, 
kawiarni, lodziarni, gastronomia obwoźna, catering, obsługa 
gastronomiczna imprez okolicznościowych, przyjęć, uroczy-
stości towarzyskich, imprez służbowych, bankietów, wypo-
życzanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, szklanej zastawy 
stołowej i wyposażenia kuchni, doradztwo przy wyborze 
menu, usługi kelnerskie.

(210) 472084 (220) 2017 05 24
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TRIBUTE TO ALL MASTERS Sigmund Kocppler 

Edelmeister Well done.

(531) 02.01.01, 02.01.02, 02.01.04, 19.03.01, 26.01.01, 26.01.14, 
26.01.18, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, 
piwa smakowe, napoje na bazie piwa, soki, wody.

(210) 472089 (220) 2017 05 24
(731) POLITECHNIKA KRAKOWSKA 

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków
(540) PSPP

(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 41 studia podyplomowe, kursy szkoleniowe, 
kursy instruktażowe, podyplomowe kursy szkoleniowe, kursy 
szkoleniowe z zakresu planowania przestrzennego.

(210) 472091 (220) 2017 05 24
(731) POLITECHNIKA KRAKOWSKA  

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków
(540) PSPP



58 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT32/2017

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 studia podyplomowe, kursy szkoleniowe, 
kursy instruktażowe, podyplomowe kursy szkoleniowe, kursy 
szkoleniowe z zakresu planowania przestrzennego.

(210) 472113 (220) 2017 05 25
(731) GREEN LOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) TAKOYAKI YO !

(531) 29.01.12, 24.17.01, 02.09.04, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 29 potrawy mięsne z drobiu i ryb, produkty 
na bazie jaj, sałatki warzywne, sałatki owocowe, warzywa go-
towane, warzywa konserwowane, zupy, konfitury, produkty 
mleczne, galaretki, ryby morskie, ryby słodkowodne, ryby 
konserwowane, zioła konserwowane, owoce morza nieży-
we: homary, krewetki, langusty, małże, ostrygi, raki, skorupia-
ki, opiekane wodorosty, tahiti, tofu, żywność przygotowywa-
na z ryb, 43 bary szybkiej obsługi, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, restaura-
cje, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe.

(210) 472116 (220) 2017 05 25
(731) ZIELIŃSKA PAULINA, Warszawa
(540) My Yummie

(531) 27.05.01, 09.03.05, 09.03.25, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe.

(210) 472141 (220) 2017 05 25
(731) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) OMEGA
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, środki che-
miczne do celów naukowych, środki konserwujące do po-
wierzchni budynków [chemiczne] inne niż farby lub oleje, 
światłoczułe środki chemiczne, środki chemiczne dla rol-
nictwa, środki chemiczne stosowane w ogrodnictwie, środ-
ki chemiczne stosowane w leśnictwie, żywice syntetyczne 
nieprzetworzone, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, 
mieszanki do gaśnic, środki do hartowania metali, nawo-
zy, preparaty do lutowania, chemiczne dodatki do żyw-
ności, konserwanty do żywności, produkty chemiczne 

do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje 
do powłok sufitowych, kleje do okładzin ściennych, kleje 
do celów konstrukcyjnych, kleje do płytek ściennych, kleje 
do powłok ceramicznych, kleje do wstawiania szyb, kleje 
do pokryć podłogowych, kleje do ozdobnego bruku, kle-
je do naprawy opon, kleje do impregnacji wodoodpornej, 
kleje do butów, kleje do bruku, kleje do skór, kleje do szkła, 
tapetowanie (kleje do -), kleje do tapetowania, kleje do pły-
tek, kleje do obuwia, kleje do afiszy, kleje do afiszów, kleje 
do plakatów, kleje poliuretanowe, kleje topliwe, kleje sito-
we, kleje kontaktowe, kleje do zabezpieczania tynku, kleje 
do płytek ceramicznych, płytki ceramiczne (kleje do -), kleje 
do użytku w nauce, kleje do wyrobów z cementu, kleje kau-
czukowe do użytku przemysłowego, kleje do szablonów 
do drukowania, kleje do kładzenia powłok ściennych, kleje 
do przyklejania płytek ściennych, kleje do kładzenia płytek 
ceramicznych, kleje do użytku w fotografii, kleje do kładze-
nia płytek podłogowych, kleje konstrukcyjne do użytku 
motoryzacyjnego, kleje do przymocowywania płyt izo-
lacyjnych, kleje szybkowiążące do użytku przemysłowe-
go, kleje do użytku w przemyśle elektrooptycznym, kleje 
epoksydowe do użytku z betonem, kleje do użytku w prze-
myśle elektronicznym, kleje pochodzenia syntetycznego 
do użytku przemysłowego, kleje do użytku w przemyśle 
mechanicznym, kleje do użytku przy produkcji sklejek, kle-
je przemysłowe do użytku w budownictwie, kleje do użyt-
ku w przemyśle elektroakustycznym, kleje do użytku przy 
produkcji mebli, kleje stosowane w materiałach wiążących 
[przemysłowe], kleje i preparaty klejące przeznaczone dla 
przemysłu, kleje do użytku przemysłowego w formie łusek, 
kleje do płytek podłogowych, sufitowych i ściennych, kleje 
do użytku przy produkcji powłok ściennych, kleje do użyt-
ku przemysłowego w formie powłok, kleje na bazie kauczu-
ku do użytku przemysłowego, kleje do pokryć dachowych 
nakładane na gorąco, kleje przemysłowe do użytku w ob-
róbce metali, kleje do użytku przemysłowego w formie 
granulek, kleje utwardzane promieniami ultrafioletowymi 
do chipów półprzewodnikowych, kleje do użytku przy 
produkcji bandaży chirurgicznych, kleje do użytku przemy-
słowego w formie płatków, kleje przemysłowe do użytku 
w instalacjach wodnokanalizacyjnych, kleje do użytku prze-
mysłowego w formie wiórek, kleje do użytku przy oprawia-
niu książek, kleje do drukowania za pomocą sitodruku, kleje 
do tkanin do użytku przemysłowego, kleje konstrukcyjne 
do użytku w budownictwie, kleje do użytku w przemyśle 
budowlanym, kleje do obróbki drewna do użytku przemy-
słowego, kleje na bazie wody do użytku przemysłowego, 
gumy (materiały do klejenia) do celów przemysłowych, 
gluten [kleje] nie do użytku biurowego lub domowego, 
kleje przemysłowe do użytku w powlekaniu i uszczelnianiu, 
kleje do użytku przy przenoszeniu wzorów na tkaniny, kle-
je do zapobiegania luzowaniu się nakrętek do kół, spoiwo 
(kleje), inne niż do zastosowań domowych lub papierni-
czych, kleje do użytku na komponentach do przezskórne-
go podawania leków, kleje powierzchniowe [nie do użyt-
ku medycznego, papierniczego lub domowego], pasty 
do klejenia skóry [inne niż do celów domowych], środki 
chemiczne do stosowania w klejeniu [do celów przemy-
słowych], kleje lateksowe [nie do artykułów papierniczych 
lub do użytku domowego], kleje z tworzyw sztucznych 
[nie do celów papierniczych lub domowych], kleje komer-
cyjne [inne niż do artykułów papierniczych lub do użytku 
domowego], kleje, inne niż do artykułów papierniczych 
lub nie do użytku domowego, stałe nieorganiczne kleje 
do wytwarzania stałych żywic syntetycznych do scalania 
kamienia, kleje termotopliwe [inne niż do artykułów pa-
pierniczych lub do użytku domowego], kleje kauczukowe 
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[inne niż do użytku domowego lub do artykułów papier-
niczych], kleje przewodzące [inne niż do użytku domowe-
go lub z artykułami papierniczymi], kleje na bazie wody 
[inne niż do użytku domowego lub papierniczego], gumy 
[materiały do klejenia], inne niż do użytku biurowego lub 
domowego, kleje w płynie, inne niż do użytku domowego 
lub do artykułów papierniczych, kleje do połączeń metal-
-metal [inne niż do materiałów piśmiennych lub użytku 
domowego], kleje na bazie kauczuku [inne niż do użytku 
domowego lub do artykułów papierniczych], kleje do na-
kładania na zewnętrzną powierzchnię pudełek kartono-
wych w celu zapobiegania ślizganiu się, mieszanki żywic 
i wypełniaczy do użytku jako kleje [inne niż do artykułów 
papierniczych lub użytku domowego], spoiwa odlewni-
cze, piaski odlewnicze zawierające nieorganiczne substan-
cje wiążące szkło, nieorganiczne środki do wiązania szkła 
do rdzeni odlewniczych, nieorganiczne środki do wiązania 
szkła do form odlewniczych, preparaty odlewnicze do ce-
lów przemysłowych, spoiwa cementowe, przyspieszacze 
wiązania cementu, środki do konserwacji cementu, dodatki 
chemiczne do cementu, mieszanki do konserwacji cemen-
tu [z wyjątkiem farb lub olejów], preparaty do konserwacji 
cementu (z wyjątkiem farb i olejów), chemiczny zaczyn 
cementowy uszczelniający do stosowania w przemyśle bu-
dowlanym, chemiczny zaczyn cementowy uszczelniający 
do użytku w przemyśle budowlanym, mieszaniny chemicz-
ne do utwardzania cementu, produkty chemiczne będące 
dodatkami do cementu, spoiwa jako domieszki do zaczynu 
cementowego, polimery do użytku przy sporządzaniu mie-
szanin cementowych, środki dyspergujące do cementu, le-
piszcza do cementu, mieszanki do wiązania cementu, mie-
szaniny chemiczne do wzmacniania cementu, mieszanki 
utwardzające beton, domieszki do betonu, dodatki do be-
tonu, utwardzacze do betonu, płyny wspomagające do ma-
teriałów ściernych, środki chemiczne do użytku w produkcji 
środków ściernych, kit olejowy, kit szklarski, kity olejne, ole-
jowe spoiwa [kity, lepiki], kit do użytku przez hydraulików 
do mocowania muszli klozetowych, kity, wypełniacze i pa-
sty przeznaczone dla przemysłu, 2 lakiery i pokosty, farby 
i farby mocno rozcieńczone, środki zapobiegające rdzy, 
środki do konserwacji drewna, substancje konserwujące 
do drewna, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, 
folie metalowe do stosowania w malarstwie, dekorowaniu, 
drukarstwie i sztuce, 17 kit, masa spoinowa do płyt karto-
nowo-gipsowych, klejące mieszanki uszczelniające, lepkie 
szczeliwa i mieszanki uszczelniające, mieszanki mas uszczel-
niających do uszczelniania i łączenia, mieszanki uszczel-
niające do połączeń, 19 niemetalowe materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne, rury (sztywne -), niemetalowe 
[budownictwo], asfalt, smoła i bitumy, niemetalowe kon-
strukcje i budynki przenośne, pomniki niemetalowe, żwir, 
piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, glina, ogniotrwała 
(glina -), szkło budowlane, izolacyjne (szkło -) [budownic-
two], zaprawy budowlane, gips, zaprawa murarska gipsowa, 
zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie, 
wapno, artykuły ceramiczne do celów budowlanych, da-
chówki ceramiczne, rury ceramiczne, ceramiczne pokrycia 
podłogowe, cegły, tynk gipsowy, płytki, ceramiczne płytki 
ścienne, płyty gipsowo-kartonowe odporne na powstawa-
nie pleśni, płytki gipsowe, odlewy gipsowe, gipsowe płyty 
ścienne, obudowy kominków z gipsu, płyty gipsowe do ce-
lów budowlanych, zaprawa murarska gipsowa, gips [mate-
riał budowlany], tynk gipsowy, płyta gipsowo-kartonowa, 
płyty z zaprawy gipsowej, cement, mieszanki cementowe, 
płyty cementowe, słupy cementowe, masy szpachlowe.

(210) 472155 (220) 2017 05 25
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 472157 (220) 2017 05 25
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 472170 (220) 2017 05 26
(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Q10 + E Optima

(531) 02.09.01, 24.17.05, 27.05.01, 27.07.01, 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) 472191 (220) 2017 05 26
(731) FRANC-TEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarów
(540) WOLEK

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny dla włókiennictwa, maszyny tkackie, 
maszyny dziewiarskie, maszyny do cięcia tkanin, maszyny 
szwalnicze, maszyny do szycia, maszyny do barwienia tek-
styliów, maszyny do dekatyzacji, maszyny do prania tkanin, 
pralki, maszyny do zdobienia tekstyliów, hafciarki, stoły prze-
suwne do przedmiotów obrabianych (maszyny), przyrządy 
do ustalania przedmiotu obrabianego (maszyny), maszyny 
do produkcji materiałów opakowaniowych, maszyny do wy-
twarzania opakowań, maszyny do druku na opakowaniach, 
maszyny i obrabiarki do pakowania, części zamienne do wy-
mienionych maszyn i urządzeń, maszyny i urządzenia ste-
rowane mechanicznie, elektrycznie i pneumatycznie oraz 
części do nich służące do obróbki drewna, metalu, ceramiki, 
kamienia i tworzywa sztucznego, elektronarzędzia, rolkowe 
stoły robocze, giętarki, frezarki, obrabiarki, przecinarki, piły, 
pilarki taśmowe i tarczowe, szlifierki, wiertarki, dłutownice, 
okleiniarki, gwinciarki, tokarki, automaty tokarskie, przecinarki 
do drewna, metalu, tworzyw sztucznych, betonu i kamienia, 
przecinarki strumieniem wody, maszyny do cięcia plazmą, 
wypalarki plazmowe, 37 montaż oraz naprawa i konserwa-
cja maszyn i urządzeń dla przemysłu dziewiarskiego i włó-
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kienniczego, montaż oraz naprawa i konserwacja maszyn 
i urządzeń do obróbki drewna, metalu, ceramiki, kamienia 
i tworzyw sztucznych, 40 obróbka wyrobów włókienniczych 
i tkanin, obróbka drewna, metalu, ceramiki, kamienia i two-
rzyw sztucznych.

(210) 472198 (220) 2017 05 26
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) RR

(531) 27.05.01, 29.01.14, 19.19.99, 26.04.02
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki przeciwbó-
lowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

(210) 472202 (220) 2017 05 26
(731) AYBIOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MAMY NOSA DO ZDROWEGO JEDZENIA inna BaJKa

(531) 27.05.01, 03.01.08
(510), (511) 29 migdały przetworzone, orzechy przetworzo-
ne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, przetworzone 
rośliny strączkowe, nasiona jadalne, owoce suszone, jagody 
konserwowane, owoce liofilizowane, warzywa liofilizowa-
ne, kandyzowane przekąski owocowe, przekąski z owoców, 
chipsy owocowe, chipsy warzywne, przekąski na bazie 
orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie 
soi, hummus (pasta z ciecierzycy), soczewica, przetworzona 
soja, tofu, przetworzony kokos, masło arachidowe, kakaowe, 
kokosowe, pasty do kromek zawierające tłuszcz, warzywa 
suszone, warzywa liofilizowane, proszki owocowe, proszki 
warzywne, gotowe dania warzywne, zupy błyskawiczne, 
przetworzona spirulina, wodorosty jadalne, algi do żywności 
dla ludzi, przetworzone korzenie, aloes spożywczy, 30 kawa, 
herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, ryż, 
gotowe potrawy na bazie ryżu, przekąski na bazie ryżu, ka-
sze spożywcze, kasza manna, kukurydza przetworzona, zbo-
żowe artykuły śniadaniowe, płatki zbożowe i kukurydziane, 
owsianka, mesli, przekąski wytwarzane z mesli, śniadaniowe 
płatki ryżowe, jęczmień do spożycia przez ludzi, kuskus, ta-
pioka, sago, mąka zbożowa, mąka ziemniaczana, mąka ku-
kurydziana, mąka ryżowa, mąka z roślin strączkowych do ce-
lów spożywczych, mąka sojowa, mąka spożywcza, potrawy 
na bazie mąki, potrawy na bazie roślin zbożowych i kasz 
spożywczych, przekąski na bazie zbóż, makarony spożyw-
cze, potrawy z makaronu, makaron sojowy, makaron ryżo-
wy, preparaty zbożowe, chipsy (produkty zbożowe), chrupki 
zbożowe, batony zbożowe, ciastka ryżowe, wafle ryżowe, 
wyroby piekarnicze, chleby, sól, sól niskosodowa, musztarda, 
ocet, sosy nie ujęte w innych klasach, sos sojowy, przyprawy, 
pasta sezamowa, pasta migdałowa, pasta fasolowa, kiełki 

pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, zioła do celów 
spożywczych, 32 wody mineralne, napoje bezalkoholowe, 
napoje owocowe, soki warzywne i owocowe, syropy do na-
pojów, preparaty do produkcji napojów.

(210) 472244 (220) 2017 05 29
(731) GRUPA EXORIGO-UPOS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) GRUPA EXORIGO UPOS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 9 kasy rejestrujące, fiskalne kasy komputerowe 
współpracujące z komputerami klasy PC, drukarki fiskalne, 
drukarki fiskalne jako elementy większych systemów kaso-
wych oraz terminali kasowych, kasy komputerowe, terminale 
kasowe, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, projektowanie oprogramowania komputero-
wego, opracowywanie dokumentacji technicznej w tym 
zakresie.

(210) 472245 (220) 2017 05 29
(731) NOBLE GROUP WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Olkusz
(540) NEICHA

(531) 05.05.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 rzęsy, rzęsy sztuczne, kleje do mocowania 
sztucznych rzęs, tusze do rzęs, kosmetyki do rzęs, hen-
na do celów kosmetycznych, henna w proszku, aloesowe 
preparaty do celów kosmetycznych, antybakteryjne płyny 
do mycia twarzy, barwniki do celów kosmetycznych, ba-
wełniane płatki z waty do makijażu, brokat w formie sprayu 
do użytku jako kosmetyk, chusteczki do twarzy nasączane 
kosmetykami, chusteczki myjące dla niemowląt, chusteczki 
nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasą-
czone preparatem do zmywania skóry, chusteczki nawilżone 
do użytku sanitarnego lub kosmetycznego, cienie do po-
wiek, eyelinery, eyelinery w ołówku, farba do rzęs, kolorowe 
kosmetyki do oczu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, ko-
smetyczne środki nawilżające, kosmetyczne żele pod oczy, 
kosmetyki, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki w formie 
mleczek, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie 
proszkowanej, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w goto-
wych zestawach, kosmetyki w postaci cieni do powiek, ko-
smetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, 
kosmetyki w postaci różu, kredki do makijażu, kredki do ma-
kijażu oczu, kremy do oczyszczania skóry, kremy do twarzy 
do użytku kosmetycznego, preparaty do makijażu, mleczka 
oczyszczające do pielęgnacji skóry, mleczko do demakijażu, 
mleczka oczyszczające do twarzy, mleczko kosmetyczne, na-
wilżające płyny do skóry, nawilżane chusteczki kosmetyczne, 
nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, ołówki 
do brwi, ołówki do makijażu, ołówki kosmetyczne, płyny 
do pielęgnacji skóry, preparaty do demakijażu, preparaty 
do demakijażu oczu, preparaty kosmetyczne do rzęs, środki 
do demakijażu, środki do demakijażu oczu, sztuczne brwi, 
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sztyfty do oczu, toniki do skóry, toniki kosmetyczne do ciała, 
toniki kosmetyczne do twarzy, waciki do celów kosmetycz-
nych, wata do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, 
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem 
strony internetowej) na rzecz osób trzecich towarów obej-
mujących rzęsy, rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucz-
nych rzęs, tusze do rzęs, kosmetyki do rzęs, henna do celów 
kosmetycznych, henna w proszku, pęsety, szczypce do rzęs, 
aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antybakte-
ryjne płyny do mycia twarzy, barwniki do celów kosmetycz-
nych, bawełniane płatki z waty do makijażu, brokat w for-
mie sprayu do użytku jako kosmetyk, chusteczki do twarzy 
nasączane kosmetykami, chusteczki myjące dla niemowląt, 
chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chus-
teczki nasączone preparatem do zmywania skóry, chusteczki 
nawilżone do użytku sanitarnego lub kosmetycznego, cienie 
do powiek, eyelinery, eyelinery w ołówku, farba do rzęs, ko-
lorowe kosmetyki do oczu, kompaktowe kosmetyki do maki-
jażu, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyczne żele pod 
oczy, kosmetyki, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pie-
lęgnacji skóry, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki 
w formie mleczek, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki 
w formie sproszkowanej, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki 
w gotowych zestawach, kosmetyki w postaci cieni do po-
wiek, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci 
płynów, kosmetyki w postaci różu, kredki do makijażu, kred-
ki do makijażu oczu, kremy do oczyszczania skóry, kremy 
do twarzy do użytku kosmetycznego, preparaty do maki-
jażu, mleczka oczyszczające do pielęgnacji skóry, mleczko 
do demakijażu, mleczka oczyszczające do twarzy, mleczko 
kosmetyczne, nawilżające płyny do skóry, nawilżane chu-
steczki kosmetyczne, nawilżane odświeżające chusteczki 
kosmetyczne, ołówki do brwi, ołówki do makijażu, ołówki 
kosmetyczne, płyny do pielęgnacji skóry, preparaty do de-
makijażu, preparaty do demakijażu oczu, preparaty kosme-
tyczne do rzęs, środki do demakijażu, środki do demakijażu 
oczu, sztuczne brwi, sztyfty do oczu, toniki do skóry, toniki 
kosmetyczne do ciała, toniki kosmetyczne do twarzy, waciki 
do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, 
zestawy kosmetyków, usługi doradcze w zakresie zarządza-
nia i organizacji dla przedsiębiorstw z branży kosmetycznej, 
prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych 
z powyższymi towarami, sprzedaż on-line, sprzedaż wysył-
kowa powyższych towarów, obsługa zleceń zakupów, ob-
sługa targów on-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub 
wymiany towarów, usług, wyszukiwanie danych w kompute-
rowych bazach danych dla osób trzecich, aukcje publiczne, 
aukcje internetowe, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
marketing, reklama, reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, 
billboardowa, na stronach internetowych powyższych towa-
rów oraz świadczonych usług, organizowanie i współudział 
w targach, wystawach i pokazach związanych z promocją 
powyższych towarów i świadczonych usług, udzielanie 
porad konsumentom, 44 doradztwo dotyczące kosmety-
ków, doradztwo w zakresie urody, gabinety kosmetyczne, 
implantacja (wszczepianie) włosów, nakładanie produktów 
kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów kosmetycz-
nych na twarz, ozdabianie ciała, świadczenie usług przez 
salony piękności, udzielanie informacji o urodzie, usługi do-
radcze dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące 
pielęgnacji urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją 
skóry, usługi farbowania włosów, usługi fryzjerskie, usługi 
kosmetyczne, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania 
makijażu, usługi manicure, usługi kosmetycznej pielęgnacji 
ciała, usługi pedicure, usługi pielęgnacji urody, usługi salo-
nów fryzjersko-kosmetycznych, usługi Spa, usługi w zakresie 
higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie makijażu, usługi 

w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji 
twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie 
porad kosmetycznych, usługi w zakresie trwałego usuwania 
i redukcji owłosienia, usługi w zakresie zabiegów upiększają-
cych, usługi wizażu, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, uzu-
pełnienie włosów, zabiegi depilacyjne, zabiegi kosmetyczne, 
zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla 
twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi pielęgnacji 
urody.

(210) 472246 (220) 2017 05 29
(731) GRAND ORTHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GRAND ORTHO

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.13.25, 26.04.01
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne i denty-
styczne, fotele lekarskie i dentystyczne, meble do użytku 
dentystycznego, urządzenia, przyrządy i przybory denty-
styczne, przyrządy i narzędzia ortodontyczne, aparaty or-
todontyczne, zamki ortodontyczne, klamry ortodontyczne, 
rurki i pierścienie ortodontyczne, łuki ortodontyczne, lampy 
dentystyczne, elastomery ortodontyczne, protezy denty-
styczne, wiertła dentystyczne, implanty dentystyczne, 41 or-
ganizowanie i prowadzenie sympozjów, konferencji, semina-
riów i warsztatów, wykładów, szkoleń, kursów, dostarczanie 
informacji, 44 usługi dentystyczne, konsultacje dentystycz-
ne, doradztwo związane ze stomatologią, pomoc stomato-
logiczna, udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi 
ortodontyczne, wypożyczanie aparatury i instrumentów sto-
matologicznych i ortodontycznych.

(210) 472248 (220) 2017 05 29
(731) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 472261 (220) 2017 05 29
(731) KEHLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) GT GIGATENNIS EUROPE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 25 podkoszulki sportowe, stroje sportowe, 
odzież sportowa, szorty sportowe, staniki sportowe, czapki 
sportowe, czapki i czapeczki sportowe, sportowe nakrycia 
głowy [inne niż kaski], koszule sportowe, skarpetki sportowe, 
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bluzy sportowe, kurtki sportowe, skarpety sportowe, spodnie 
sportowe, komplety sportowe, rajstopy sportowe, skarpetki 
dla sportowców, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania 
sportów, stroje do sportów walki, kurtki sportowe do roz-
grzewki, buty sportowe, obuwie sportowe, obuwie do upra-
wiania sportów, topy sportowe do rozgrzewki, kurtki jako 
odzież sportowa, obuwie inne niż sportowe, buty treningo-
we [obuwie sportowe], buty tenisowe [obuwie sportowe], 
bluzy sportowe z kapturem, koszule sportowe pochłaniające 
wilgoć, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, garnitury 
w sportowym stylu, odzież w stylu sportowym, stroje dla 
sędziów sportowych, koszulki sportowe z krótkimi rękawa-
mi, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, odzież sporto-
wa [z wyjątkiem rękawic do golfa], koszulki typu rashguard 
do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem 
UV, 28 piłki sportowe, piłki do sportów rakietowych, sprzęt 
do treningów sportowych, siatki do celów sportowych, ma-
teriały strunowe do rakiet sportowych, słupki do siatek teni-
sowych [sprzęt sportowy], torby przystosowane do noszenia 
sprzętu sportowego, artykuły i sprzęt sportowy, dopasowa-
ne pokrowce na rakiety do squasha, dopasowane pokrowce 
na rakiety do badmintona, dopasowane pokrowce na rakiety 
tenisowe, modele rakiet do zabawy, naciągi do rakiet, naciągi 
do rakiet squash, naciągi do rakiet [tenisowych lub badmin-
tonowych], naciągi do rakiet tenisowych, naciągi do rakiet 
wykonane z jelita, naciągi rakiet do badmintona, piłki do soft 
tenisa, piłki do sguasha, piłki golfowe, piłki do koszykówki, 
piłki do piłki nożnej, piłki do siatkówki, piłki tenisowe, piłki te-
nisowe [nie miękkie], pokrowce na główki rakiet do squasha, 
pokrowce na rakiety, rakietki do tenisa stołowego, rakiety 
do badmintona, rakiety do tenisa platformowego [paddle], 
rakiety do tenisa ziemnego, rakiety (naciągi do -), rakiety teni-
sowe, rakiety zabawkowe, siatki do gier z piłką, siatki i słupki 
do tenisa, struny do rakiet, taśma na uchwyty do rakiet te-
nisowych, taśmy do owijania uchwytów rakiet tenisowych, 
taśmy do uchwytów rakiet, taśmy z ciężarkami do wywa-
żania rakiet tenisowych, torby tenisowe wyprofilowane 
do noszenia rakiety, tłumiki drgań do rakiet tenisowych, 
urządzenia do naciągów do rakiet tenisowych, urządzenia 
do wyrzucania piłek tenisowych, żyłki do rakiet tenisowych, 
rakiety do squasha, rakiety do tenisa, 35 usługi handlu elek-
tronicznego, mianowicie dostarczanie, informacji o produk-
tach za pośrednictwem sieci, telekomunikacyjnych do celów 
reklamowych i sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usługi 
pośrednictwa w handlu, zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie handlu, usługi handlu detalicznego w zakresie 
akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, usługi handlowe online, w ra-
mach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, 
a licytacja odbywa się za pośrednictwem Internetu, usługi 
menedżerskie dla sportowców, promowanie zawodów i wy-
darzeń sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, promo-
wanie towarów i usług w drodze sponsorowania wydarzeń 
sportowych, promowanie towarów i usług w drodze między-
narodowych wydarzeń sportowych, reklama, w tym promo-
wanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą 
układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych 
z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, usługi 
reklamowe w zakresie odzieży, usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usłu-

gi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie sklepów 
detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysył-
kowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżo-
wych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie artykułów odzieżowych.

(210) 472268 (220) 2017 05 29
(731) APARTAMENTY CENTRUM HYDRAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) HYDRAL

(531) 27.05.01, 26.04.11
(510), (511) 35 usługi konsultingowe i doradcze w zakresie 
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością go-
spodarczą, zarządzania personalnego, badania i ekspertyzy 
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo eko-
nomiczne, analizy ekonomiczne, analizy kosztów, badanie 
rynku, analizy finansowo - księgowe, biznesplany, wycena 
przedsiębiorstw, biura pośrednictwa pracy, dobór i rekruta-
cja personelu, usługi w zakresie rachunkowości, przygoto-
wywanie zeznań podatkowych, usługi marketingowe, do-
radztwo reklamowe, projektowanie kampanii reklamowych, 
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, organi-
zacja wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi 
agencji importowo – eksportowych, 36 usługi deweloper-
skie w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi agencji 
mieszkaniowych, usługi agencji nieruchomości, usługi po-
średnictwa w handlu nieruchomościami, usługi wyceny 
nieruchomości, usługi oszacowania majątku nieruchome-
go, usługi administrowania nieruchomościami, usługi za-
rządzania majątkiem nieruchomym, usługi pośrednictwa 
w sprawach majątku nieruchomego, usługi wynajmowania 
mieszkań oraz pomieszczeń biurowych, usługi dzierżawy 
nieruchomości oraz majątku nieruchomego, doradztwo 
w zakresie sporządzania umów najmu i dzierżawy, usługi 
sporządzania umów kupna - sprzedaży, najmu i dzierżawy 
nieruchomości, ekspertyzy i wyceny nieruchomości do ce-
lów podatkowych, ubezpieczeniowych i katastralnych, 
usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi finanso-
we, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie zarządzania 
finansami, analizy finansowe, informacje finansowe, operacje 
finansowe, inwestycje kapitałowe, ocena zdolności kredyto-
wej, udzielanie kredytów, przygotowywanie umów kredy-
towych i pożyczkowych, windykacja należności, doradztwo 
finansowo - ekonomiczne, usługi ekonomiczno – finansowe, 
37 usługi w zakresie wykonawstwa oraz kierowania i nadzo-
rowania robót budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, 
usługi budowlane w zakresie infrastruktury technicznej, 
usługi budowlane konstrukcyjne, montaż konstrukcji stalo-
wych, montaż prefabrykatów żelbetowych, usługi budow-
lane wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne w tym 
centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, gazowe, 
elektryczne, usługi w zakresie wykonawstwa budownictwa 
mieszkaniowego i użytkowego, restauracji i rekonstrukcji 
obiektów zabytkowych i dzieł sztuki, montaż i konserwacja 
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instalacji inteligentnych systemów automatyzacji, montaż 
i konserwacja systemów alarmowych, komputerów i sieci 
komputerowych, usługi budowlane w zakresie budownic-
twa drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej, inżynierii 
środowiska, inżynierii sanitarnej, hydrotechniki i hydroge-
ologii, usługi w zakresie wykonawstwa systemów wyko-
rzystujących wszystkie rodzaje energii odnawialnej, wyko-
nywanie prac ziemnych, drenażowych, rekultywacyjnych, 
melioracyjnych, budowa, montaż i remonty sieci i stacji wo-
dociągowych, stacji uzdatniania wody, zagospodarowanie 
stref ochrony sanitarnej, nadzór budowlany, wykonywanie, 
konserwacja i modernizacja izolacji elektrycznej, termicznej 
i akustycznej budynków, maszyn i urządzeń, wykonywanie, 
konserwacja i modernizacja wibroizolacji, wykonywanie, 
konserwacja i modernizacja hydroizolacji, modernizacja 
techniczna maszyn i urządzeń, doradztwo budowlane, usłu-
gi doradcze dotyczące materiałów budowlanych i usług 
remontowo-budowlanych, doradztwo w zakresie doboru 
izolacji akustycznych, 43 usługi hotelarskie, usługi pensjona-
tów, domów turystycznych, domów wczasowych i moteli, 
usługi w zakresie rezerwacji noclegów, usługi zakwaterowa-
nia, obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego 
zakwaterowania, w tym apartamenty i mieszkania, wynajem 
powierzchni biurowych i mieszkań na pobyt czasowy, usługi 
wynajmowania sal na sympozja i konferencje, usługi kawiar-
ni, stołówek, usługi restauracyjne i barowe, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
usługi kateringowe.

(210) 472320 (220) 2017 05 29
(731) T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POMOC MIERZONA KILOMETRAMI km

(531) 27.05.01, 26.04.02, 02.09.01
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub 
odtwarzania dźwięku lub obrazów, osprzęt do przetwarza-
nia danych, urządzenia i przyrządy fotograficzne, urządzenia 
telefoniczne, aparaty telefoniczne, przewody, słuchawki te-
lefoniczne, telefony przenośne, telefony komórkowe, zesta-
wy głośno mówiące, sprzęt do korzystania z telefonu bez 
użycia rąk, dyktafony, anteny, baterie do telefonów, ładowar-
ki, obudowy do telefonów, zestawy słuchawkowe, uchwyty 
i pokrowce do telefonów komórkowych, karty PCMCIA, kar-
ty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne do telefo-
nów komórkowych, karty sim, karty magnetyczne kodowa-
ne, pamięci przenośne, urządzenia do przetwarzania infor-
macji, współpracujące z komputerami w zakresie przekazy-
wania danych, dźwięku i obrazu, czyste i zapisane magne-
tyczne nośniki danych, audio i video, płyty CD, płyty DVD, 
oprogramowanie i programy komputerowe, oprogramowa-
nie i programy komputerowe ładowalne, oprogramowanie 
i programy komputerowe udostępniane za pośrednictwem 
Internetu, pliki graficzne i muzyczne, dzwonki do ściągnię-
cia do telefonów komórkowych, komputery przenośne, mo-
demy, laptopy, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, 
przenośna aparatura do radiokomunikacji, telefoniczne 
urządzenia nadawcze i zestawy nadawcze, nadajniki teleko-
munikacyjne, aparatura radiotelefoniczna, urządzenia GPS, 
odbiorniki radiowe, interfejsy komputerowe, publikacje 

elektroniczne, 16 papier, wyroby z papieru i tektury zawarte 
w tej klasie, wydawnictwa muzyczne, literackie i książkowe, 
programy imprez rozrywkowych, okładki płyt CD i DVD, ka-
set audio, wydawnictwa reklamowe, książki, czasopisma, 
gazety, dzienniki, periodyki, afisze, albumy, atlasy, almana-
chy, blankiety, broszury, druki, formularze, fotografie, ramki 
do fotografii, kalendarze, katalogi, mapy, naklejki, nalepki, 
obwoluty, plakaty, prospekty, koperty, bilety i kupony papie-
rowe, kartki okolicznościowe, przewodniki, 35 usługi w za-
kresie reklamy, organizacja kampanii reklamowych, wyna-
jem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie 
dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert 
sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośrednic-
twem sieci teleinformatycznych, Internetu, usługi marketin-
gowe, usługi impresariów w działalności artystycznej, pro-
mowanie zespołów muzycznych, badania opinii publicznej, 
badania rynku, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom za pośrednictwem punktów informacji kon-
sumenckiej, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobec-
nych abonentów, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwa-
nie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyj-
nych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 
i reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, 
prezentacja produktów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, usługi sprzedaży oraz usługi pośrednictwa sprze-
daży urządzeń do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, urządzeń i przyrządów fotograficz-
nych, urządzeń telefonicznych, aparatów telefonicznych, 
przewodów, słuchawek telefonicznych, telefonów przeno-
śnych, telefonów komórkowych, zestawów głośno mówią-
cych, sprzętu do korzystania z telefonu bez użycia rąk, anten, 
baterii do telefonów, ładowarek, obudów do telefonów, ze-
stawów słuchawkowych, uchwytów i pokrowców do telefo-
nów komórkowych, kart PCMCIA, kart telefonicznych do au-
tomatów, kart telefonicznych do telefonów komórkowych, 
kart sim, kart magnetycznych kodowanych, pamięci przeno-
śnych, urządzeń do przetwarzania informacji, współpracują-
cych z komputerami w zakresie przekazywania danych, 
dźwięku i obrazu, czystych i zapisanych magnetycznych 
nośników danych, audio i video, płyt kompaktowych, płyt 
DVD, programów komputerowych, komputerów przeno-
śnych, laptopów, urządzeń do komunikacji wewnętrznej, 
dyktafonów, odbiorników radiowych, aparatury radiotelefo-
nicznej, nadajników telekomunikacyjnych, przenośnej apa-
ratury do radiokomunikacji, modemów, osprzętu do prze-
twarzania danych, interfejsów komputerowych, publikacji 
elektronicznych, plików danych zawierających utwory mu-
zyczne i wizualne, materiałów piśmiennych, wydawnictw 
muzycznych, literackich i książkowych, książek, czasopism, 
gazet, dzienników, periodyków, afiszy, albumów, atlasów, fo-
tografii, kalendarzy, katalogów, map, naklejek, plakatów, pro-
spektów, kopert, biletów, kartek okolicznościowych, usługi 
rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych infor-
macji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, do-
starczanie pakietów informacji handlowej, informacji o dzia-
łalności gospodarczej, tekstów reklamowych dostosowa-
nych do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi infor-
macji o działalności gospodarczej i handlowej, usługi w za-
kresie umożliwiania wymiany informacji i konwersacji w za-
kresie działalności gospodarczej i handlowej oraz reklamy 
w czasie realnym za pośrednictwem sieci teleinformatycz-
nych, Internetu i telefonów komórkowych, 36 usługi w za-
kresie pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczenio-
wych, umów kredytowych za pośrednictwem telefonu, sieci 
teleinformatycznych, Internetu, usługi sprawdzania stanu 
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konta za pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycz-
nych, Internetu, usługi dokonywania płatności za pośrednic-
twem telefonu, sieci teleinformatycznych, Internetu, infor-
macja o ubezpieczeniach, informacje bankowe, informacje 
finansowe, emisja i obsługa kart kredytowych, sponsorowa-
nie finansowe, sponsorowanie imprez kulturalnych, rozryw-
kowych, sportowo-rekreacyjnych, sportowych, organizacja 
zbiórek środków finansowych, zbiórki funduszy na cele do-
broczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe, 
ekologiczne, wycena kosztów naprawy, 37 usługi budowla-
ne, usługi naprawy w zakresie telekomunikacji, technologii 
informacyjnej (IT) i elektroniki, w tym naprawy maszyn 
i urządzeń telekomunikacyjnych, naprawy masztów, kon-
strukcji i sieci telekomunikacyjnych, usługi instalacyjne, bu-
dowa masztów i konstrukcji telekomunikacyjnych, budowa 
sieci telekomunikacyjnych, instalowanie i naprawa aparatów 
telefonicznych i osprzętu telefonicznego, urządzeń do na-
grywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obra-
zów, nadajników telekomunikacyjnych, informacja o napra-
wach, 38 usługi telekomunikacyjne zawarte w tej klasie, in-
formacja o telekomunikacji, łączność telefoniczna, łączność 
za pomocą telefonii komórkowej lub cyfrowej, łączność po-
przez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale kom-
puterowe, przydzielanie użytkownikom dostępu do sieci 
Internet, zapewnianie dostępu do Internetu, połączenie z In-
ternetem za pośrednictwem telekomunikacji, udostępnia-
nie internetowego forum dyskusyjnego, usługi świadczone 
przez operatora sieci telefonii komórkowej lub cyfrowej 
w zakresie obsługi połączeń abonentów, usługi przekazy-
wania głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cy-
frowego, obsługa telekonferencji, usługi teleksowe i telefak-
sowe, usługi w zakresie zbierania przekazywania informacji 
dotyczących bieżących wydarzeń, usługi zbierania i przeka-
zywania informacji lokalnej, przesyłanie informacji tekstowej 
i obrazowej za pośrednictwem komputerów sieci informa-
tycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu 
i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi poczty 
elektronicznej, usługi przekazywania poczty elektronicznej 
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej lub cyfrowej, 
usługi poczty głosowej, udostępnianie połączeń z sieciami 
informatycznymi, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyj-
nych, modemów, wypożyczanie urządzeń służących 
do przesyłania głosu, obrazu i danych za pośrednictwem 
telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, dzierżawa łączy 
telefonicznych i linii telekomunikacyjnych, dzierżawa czasu 
dostępu do witryn internetowych, dostarczanie dostępu 
do sieci komputerowych, przydzielanie dostępu do baz da-
nych, udostępnianie stron internetowych za pośrednic-
twem telefonii komórkowej lub cyfrowej bezpośrednio 
na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, usługi transmisji 
danych z pamięci telefonów komórkowych na strony inter-
netowe i ze stron internetowych do pamięci telefonu ko-
mórkowego, transmisja satelitarna, usługi w zakresie umożli-
wiania wymiany informacji i konwersacji w czasie realnym 
za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu, te-
lefonów komórkowych i cyfrowych, usługi przekazywania 
informacji lokalnej dotyczącej obszaru na którym znajduje 
się odbiorca zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, usłu-
gi telekomunikacyjne świadczone przez portal internetowy 
obejmujące przesyłanie informacji tekstowych, dźwięko-
wych i obrazowych za pośrednictwem Internetu, emisja 
programów radiowych i telewizyjnych, usługi udostępnia-
nia, pobierania i odtwarzania plików danych zawierających 
utwory muzyczne i wizualne, przydzielanie kanałów teleko-
munikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, telefo-
niczne udzielanie informacji o telekomunikacji, umożliwia-

nie wielu użytkownikom dostępu do zbioru informacji 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, 
udostępnianie obiektów telekomunikacyjnych, 39 udziela-
nie informacji telefonicznych w zakresie turystyki i organiza-
cji podróży oraz oferowanie usług w tym zakresie, magazy-
nowanie elektronicznych nośników danych i dokumentów, 
41 usługi nauczania i rozrywki, usługi dotyczące działalności 
sportowej i kulturalnej, organizowanie i prowadzenie zawo-
dów sportowych, imprez sportowo - rekreacyjnych, imprez 
propagujących bieganie i zdrowy styl życia, imprez dobro-
czynnych, imprez rozrywkowych, koncertów, balów, organi-
zowanie konkursów, plebiscytów, przyznawanie nagród 
w dziedzinie sportu, rozrywki, sztuki, fotografii, muzyki, lite-
ratury, polityki, nauki, techniki, filmu, organizowanie loterii, 
organizowanie pokazów, wystaw, targów i ekspozycji tema-
tycznych z zakresu sportu, rozrywki, sztuki, fotografii, muzy-
ki, literatury, polityki, nauki, techniki, filmu, usługi informacji 
o imprezach sportowych, dobroczynnych, rozrywkowych, 
usługi informacji 0 edukacji, rekreacji, usługi klubów zdrowia, 
usługi klubów rozrywkowych, usługi klubów nocnych, usłu-
gi parków i klubów rozrywki, usługi studia nagrań, realizacja 
nagrań audiowizualnych, usługi wydawnicze, publikowanie 
książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publi-
kacja elektroniczna on-line książek, periodyków, wydawnic-
twa muzyczne, usługi komponowania muzyki, usługi wypo-
życzania nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, usługi 
w zakresie fotografowania, usługi reporterskie, fotografika 
artystyczna, filmowanie, przygotowywanie prezentacji au-
diowizualnych, nagrywanie i montaż programów radiowych 
i telewizyjnych, obsługa gier w systemie on-llne, usługi dys-
trybucji biletów, 42 usługi w zakresie badań naukowych 
i technicznych, usługi naukowe i techniczne oraz ich projek-
towanie, przygotowywanie serwisów internetowych, mia-
nowicie tworzenie, i utrzymywanie witryn internetowych, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, administrowanie oraz zarządzanie witrynami i stro-
nami internetowymi, konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną i konwersja danych z formy elektro-
nicznej z możliwością edycji, wynajmowanie miejsca na ser-
werach, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów 
i sieci komputerowych, udostępnianie kreatorów stron inter-
netowych, odzyskiwanie danych z komputerów i telefonów 
komórkowych, dostarczanie wyszukiwarek Internetowych, 
wypożyczanie serwerów (hosting), instalacje, konserwacja, 
powielanie, aktualizacja, projektowanie, wypożyczanie 
oprogramowania i programów komputerowych, usługi pro-
jektowania systemów komputerowych, leasing oprogramo-
wania i programów komputerowych, usługi udostępniania 
oprogramowania i programów komputerowych poprzez 
sieci komputerowe.

(210) 472326 (220) 2017 05 29
(731) SZCZEPAŃSKA ANNA, Sulgostów
(540) Bimbay
(510), (511) 20 legowiska dla zwierząt, posłania dla zwierząt, 
przenośne posłania dla zwierząt domowych, kanapy i maty 
jako posłania dla zwierząt, kojce dla zwierząt jako legowi-
ska, poduszki i poduchy dla zwierząt domowych, pokrowce 
na klatki dla zwierząt, pokrowce na legowiska i posłania dla 
zwierząt, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej legowisk 
dla zwierząt, posłań dla zwierząt, przenośnych posłań dla 
zwierząt domowych, kanap i mat jako posłań dla zwierząt, 
kojców dla zwierząt jako legowisk, poduszek i poduch dla 
zwierząt domowych, pokrowców na klatki dla zwierząt, po-
krowców na legowiska i posłań dla zwierząt.
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(210) 472327 (220) 2017 05 29
(731) T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POMOC MIERZONA KILOMETRAMI
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub od-
twarzania dźwięku lub obrazów, osprzęt do przetwarzania 
danych, urządzenia i przyrządy fotograficzne, urządzenia te-
lefoniczne, aparaty telefoniczne, przewody, słuchawki telefo-
niczne, telefony przenośne, telefony komórkowe, zestawy 
głośno mówiące, sprzęt do korzystania z telefonu bez użycia 
rąk, dyktafony, anteny, baterie do telefonów, ładowarki, obu-
dowy do telefonów, zestawy słuchawkowe, uchwyty i po-
krowce do telefonów komórkowych, karty PCMCIA, karty te-
lefoniczne do automatów, karty telefoniczne do telefonów 
komórkowych, karty sim, karty magnetyczne kodowane, 
pamięci przenośne, urządzenia do przetwarzania informacji, 
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania 
danych, dźwięku i obrazu, czyste i zapisane magnetyczne 
nośniki danych, audio i video, płyty CD, płyty DVD, oprogra-
mowanie i programy komputerowe, oprogramowanie i pro-
gramy komputerowe ładowalne, oprogramowanie i progra-
my komputerowe udostępniane za pośrednictwem Interne-
tu, pliki graficzne i muzyczne, dzwonki do ściągnięcia do te-
lefonów komórkowych, komputery przenośne, modemy, 
laptopy, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, przenośna 
aparatura do radiokomunikacji, telefoniczne urządzenia 
nadawcze i zestawy nadawcze, nadajniki telekomunikacyjne, 
aparatura radiotelefoniczna, urządzenia GPS, odbiorniki ra-
diowe, interfejsy komputerowe, publikacje elektroniczne, 
16 papier, wyroby z papieru i tektury zawarte w tej klasie, wy-
dawnictwa muzyczne, literackie i książkowe, programy im-
prez rozrywkowych, okładki płyt CD i DVD, kaset audio, wy-
dawnictwa reklamowe, książki, czasopisma, gazety, dzienniki, 
periodyki, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, bro-
szury, druki, formularze, fotografie, ramki do fotografii, kalen-
darze, katalogi, mapy, naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty, 
prospekty, koperty, bilety i kupony papierowe, kartki okolicz-
nościowe, przewodniki, 35 usługi w zakresie reklamy, organi-
zacja kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca 
i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania 
prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamo-
wych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, 
Internetu, usługi marketingowe, usługi impresariów w dzia-
łalności artystycznej, promowanie zespołów muzycznych, 
badania opinii publicznej, badania rynku, handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom za pośrednictwem 
punktów informacji konsumenckiej, telefoniczne udzielanie 
informacji dla nieobecnych abonentów, pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach kompute-
rowych dla osób trzecich, pośrednictwo w zakresie nabywa-
nia usług telekomunikacyjnych, organizowanie targów i wy-
staw w celach handlowych i reklamowych, publikowanie 
tekstów sponsorowanych, prezentacja produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży oraz 
usługi pośrednictwa sprzedaży urządzeń do nagrywania 
przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, urządzeń 
i przyrządów fotograficznych, urządzeń telefonicznych, apa-
ratów telefonicznych, przewodów, słuchawek telefonicz-
nych, telefonów przenośnych, telefonów komórkowych, ze-
stawów głośno mówiących, sprzętu do korzystania z telefo-
nu bez użycia rąk, anten, baterii do telefonów, ładowarek, 
obudów do telefonów, zestawów słuchawkowych, uchwy-
tów i pokrowców do telefonów komórkowych, kart PCMCIA, 
kart telefonicznych do automatów, kart telefonicznych 
do telefonów komórkowych, kart sim, kart magnetycznych 
kodowanych, pamięci przenośnych, urządzeń do przetwa-
rzania informacji, współpracujących z komputerami w zakre-

sie przekazywania danych, dźwięku i obrazu, czystych i zapi-
sanych magnetycznych nośników danych, audio i video, płyt 
kompaktowych, płyt DVD, programów komputerowych, 
komputerów przenośnych, laptopów, urządzeń do komuni-
kacji wewnętrznej, dyktafonów, odbiorników radiowych, 
aparatury radiotelefonicznej, nadajników telekomunikacyj-
nych, przenośnej aparatury do radiokomunikacji, modemów, 
osprzętu do przetwarzania danych, interfejsów komputero-
wych, publikacji elektronicznych, plików danych zawierają-
cych utwory muzyczne i wizualne, materiałów piśmiennych, 
wydawnictw muzycznych, literackich i książkowych, książek, 
czasopism, gazet, dzienników, periodyków, afiszy, albumów, 
atlasów, fotografii, kalendarzy, katalogów, map, naklejek, pla-
katów, prospektów, kopert, biletów, kartek okolicznościo-
wych, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisem-
nych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, In-
ternetu, dostarczanie pakietów informacji handlowej, infor-
macji o działalności gospodarczej, tekstów reklamowych 
dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, 
usługi informacji o działalności gospodarczej i handlowej, 
usługi w zakresie umożliwiania wymiany informacji i konwer-
sacji w zakresie działalności gospodarczej i handlowej oraz 
reklamy w czasie realnym za pośrednictwem sieci teleinfor-
matycznych, Internetu i telefonów komórkowych, 36 usługi 
w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpiecze-
niowych, umów kredytowych za pośrednictwem telefonu, 
sieci teleinformatycznych, Internetu, usługi sprawdzania sta-
nu konta za pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycz-
nych, Internetu, usługi dokonywania płatności za pośrednic-
twem telefonu, sieci teleinformatycznych, Internetu, infor-
macja o ubezpieczeniach, informacje bankowe, informacje 
finansowe, emisja i obsługa kart kredytowych, sponsorowa-
nie finansowe, sponsorowanie imprez kulturalnych, rozryw-
kowych, sportowo-rekreacyjnych, sportowych, organizacja 
zbiórek środków finansowych, zbiórki funduszy na cele do-
broczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe, 
ekologiczne, wycena kosztów naprawy, 37 usługi budowla-
ne, usługi naprawy w zakresie telekomunikacji, technologii 
informacyjnej (IT) i elektroniki, w tym naprawy maszyn 
i urządzeń telekomunikacyjnych, naprawy masztów, kon-
strukcji i sieci telekomunikacyjnych, usługi instalacyjne, bu-
dowa masztów i konstrukcji telekomunikacyjnych, budowa 
sieci telekomunikacyjnych, instalowanie i naprawa aparatów 
telefonicznych i osprzętu telefonicznego, urządzeń do na-
grywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, 
nadajników telekomunikacyjnych, informacja o naprawach, 
38 usługi telekomunikacyjne zawarte w tej klasie, informacja 
o telekomunikacji, łączność telefoniczna, łączność za pomo-
cą telefonii komórkowej lub cyfrowej, łączność poprzez sieć 
światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe, 
przydzielanie użytkownikom dostępu do sieci Internet, za-
pewnianie dostępu do Internetu, połączenie z Internetem 
za pośrednictwem telekomunikacji, udostępnianie interne-
towego forum dyskusyjnego, usługi świadczone przez ope-
ratora sieci telefonii komórkowej lub cyfrowej w zakresie ob-
sługi połączeń abonentów, usługi przekazywania głosu i ob-
razu w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego, obsługa 
telekonferencji, usługi teleksowe i telefaksowe, usługi w za-
kresie zbierania i przekazywania informacji dotyczących bie-
żących wydarzeń, usługi zbierania i przekazywania informa-
cji lokalnej, 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, usługi poczty elektronicznej, 
usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednic-
twem sieci telefonii komórkowej lub cyfrowej, usługi poczty 
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głosowej, udostępnianie połączeń z sieciami informatyczny-
mi, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, mode-
mów, wypożyczanie urządzeń służących do przesyłania gło-
su, obrazu i danych za pośrednictwem telefonii analogowej, 
cyfrowej, satelitarnej, dzierżawa łączy telefonicznych i linii 
telekomunikacyjnych, dzierżawa czasu dostępu do witryn 
internetowych, dostarczanie dostępu do sieci komputero-
wych, przydzielanie dostępu do baz danych, udostępnianie 
stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórko-
wej lub cyfrowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu te-
lefonicznego, usługi transmisji danych z pamięci telefonów 
komórkowych na strony internetowe i ze stron interneto-
wych do pamięci telefonu komórkowego, transmisja sateli-
tarna, usługi w zakresie umożliwiania wymiany informacji 
i konwersacji w czasie realnym za pośrednictwem sieci tele-
informatycznych, Internetu, telefonów komórkowych i cyfro-
wych, usługi przekazywania informacji lokalnej dotyczącej 
obszaru na którym znajduje się odbiorca zgodnie z indywi-
dualnymi wymaganiami, usługi telekomunikacyjne świad-
czone przez portal internetowy obejmujące przesyłanie in-
formacji tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośred-
nictwem Internetu, emisja programów radiowych i telewi-
zyjnych, usługi udostępniania, pobierania i odtwarzania pli-
ków danych zawierających utwory muzyczne i wizualne, 
przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług zwią-
zanych z telezakupami, telefoniczne udzielanie informacji 
o telekomunikacji, umożliwianie wielu użytkownikom dostę-
pu do zbioru informacji za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Internetu, Intranetu, udostępnianie obiektów telekomu-
nikacyjnych, 39 udzielanie informacji telefonicznych w zakre-
sie turystyki i organizacji podróży oraz oferowanie usług 
w tym zakresie, magazynowanie elektronicznych nośników 
danych i dokumentów, 41 usługi nauczania i rozrywki, usługi 
dotyczące działalności sportowej i kulturalnej, organizowa-
nie i prowadzenie zawodów sportowych, imprez sportowo-
-rekreacyjnych, imprez propagujących bieganie i zdrowy styl 
życia, imprez dobroczynnych, imprez rozrywkowych, kon-
certów, balów, organizowanie konkursów, plebiscytów, przy-
znawanie nagród w dziedzinie sportu, rozrywki, sztuki, foto-
grafii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, filmu, organi-
zowanie loterii, organizowanie pokazów, wystaw, targów 
i ekspozycji tematycznych z zakresu sportu, rozrywki, sztuki, 
fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, filmu, 
usługi informacji o imprezach sportowych, dobroczynnych, 
rozrywkowych, usługi informacji o edukacji, rekreacji, usługi 
klubów zdrowia, usługi klubów rozrywkowych, usługi klu-
bów nocnych, usługi parków i klubów rozrywki, usługi studia 
nagrań, realizacja nagrań audiowizualnych, usługi wydawni-
cze, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż 
reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek, perio-
dyków, wydawnictwa muzyczne, usługi komponowania mu-
zyki, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych i audiowizu-
alnych, usługi w zakresie fotografowania, usługi reporterskie, 
fotografika artystyczna, filmowanie, przygotowywanie pre-
zentacji audiowizualnych, nagrywanie i montaż programów 
radiowych i telewizyjnych, obsługa gier w systemie on-line, 
usługi dystrybucji biletów, 42 usługi w zakresie badań nauko-
wych i technicznych, usługi naukowe i techniczne oraz 
ich projektowanie, przygotowywanie serwisów interneto-
wych, mianowicie tworzenie i utrzymywanie witryn interne-
towych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, administrowanie oraz zarządzanie witrynami 
i stronami internetowymi, konwersja danych lub dokumen-
tów na formę elektroniczną i konwersja danych z formy elek-
tronicznej z możliwością edycji, wynajmowanie miejsca 
na serwerach, wynajmowanie i udostępnianie zasobów ser-
werów i sieci komputerowych, udostępnianie kreatorów 

stron internetowych, odzyskiwanie danych z komputerów 
i telefonów komórkowych, dostarczanie wyszukiwarek inter-
netowych, wypożyczanie serwerów (hosting), instalacje, 
konserwacja, powielanie, aktualizacja, projektowanie, wypo-
życzanie oprogramowania i programów komputerowych, 
usługi projektowania systemów komputerowych, leasing 
oprogramowania i programów komputerowych, usługi udo-
stępniania oprogramowania i programów komputerowych 
poprzez sieci komputerowe.

(210) 472328 (220) 2017 05 29
(731) POKROVSKAYA VALENTINA BY MY VALENTINE 

WEDDING ALCHEMY BY VALENTINA POKROVSKAYA, 
Gdynia

(540) WEDDING ALCHEMY
(510), (511) 16 drukowane materiały związane z organiza-
cją i obsługą imprez okolicznościowych, zaproszenia, kartki 
okolicznościowe, kartki z życzeniami, wizytówki, ozdoby 
kartonowe, torebki, papier oraz artykuły do pakowania oraz 
przechowywania z papieru i kartonu, papier do pakowania, 
kalendarze, albumy, książki, 35 doradztwo i konsultacje w za-
kresie zarządzania biznesowego, usługi zarządzania bizneso-
wego w branży ślubnej - zarówno w formie tradycyjnej jak 
i za pośrednictwem nowoczesnych środków komunikacji - 
Internet, sieci VAP, sieci telekomunikacyjne, telefon, 41 usłu-
gi planowania przebiegu i organizacji uroczystości, ślubów, 
wesel, przyjęć i imprez okolicznościowych, specjalnych oraz 
rodzinnych, usługi doradcze w zakresie planowania ślubów, 
wesel, przyjęć, przyjęć i imprez okolicznościowych, spe-
cjalnych oraz rodzinnych, prowadzenie uroczystości, wesel, 
przyjęć i imprez okolicznościowych, specjalnych oraz rodzin-
nych, usługi wypożyczania strojów i dekoracji na uroczy-
stości, przyjęcia i imprezy okolicznościowe, specjalne oraz 
rodzinne, usługi udzielania informacji dotyczących rozrywki 
za pośrednictwem Internetu, usługi fotografowania i filmo-
wania zawarte w tej klasie, usługi edukacyjne i szkoleniowe 
- zarówno tradycyjne jak i prowadzone za pośrednictwem 
środków komunikacji na odległość (webinarium), usługi pro-
wadzenia szkoleń i warsztatów dla osób dorosłych - zarówno 
w formie tradycyjnej jak i on-line, 42 usługi doradcze w spra-
wie doboru stroju ślubnego, dekoracji, usługa prowadzenia 
stron internetowych i/lub intranetowych pozwalające użyt-
kownikom na tworzenie własnych treści i dzielenie się nimi 
z innymi użytkownikami (internetowe strony społecznościo-
we), prowadzenie blogów o tematyce ślubnej, weselnej oraz 
związanej z organizacją wesel, uroczystości, przyjęć i imprez 
okolicznościowych, specjalnych oraz rodzinnych, usługi 
oprogramowania i wdrażania oprogramowania związane-
go z zarządzaniem on-line projektami imprez przy użyciu 
pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, 45 planowanie 
i organizowanie ceremonii ślubnych, usługi w zakresie przy-
gotowywania dokumentów prawnych, usługi zarządzania 
projektami imprez za pomocą aplikacji mobilnych do pobra-
nia on-line, prowadzenie listy prezentów ślubnych do wybo-
ru przez osoby trzecie, wypożyczanie biżuterii, wypożycza-
nie baldachimów ślubnych, wypożyczanie sukien.

(210) 472331 (220) 2017 05 30
(731) GUROŚ MAGDALENA SUSHI HOUSE, Nowy Targ
(540) Sushi House SH
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(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 29 potrawy do spożycia dla ludzi: z ryb, mięsa, 
owoców morza, drobiu, dziczyzny, warzyw i owoców, 30 su-
shi, sosy, desery, ciasta, torty, ciastka, galaretki owocowe, 
kremy spożywcze, herbata, herbata mrożona, kawa, kawa 
mrożona, lody, przetwory owocowe i warzywne, 43 usługi 
gastronomiczne, a w tym prowadzenie restauracji, pizzerii, 
kawiarni, kafeterii, bufetów, cukierni, lodziarni, herbaciarni, 
barów, stołówek, bistro, karczm, usługi cateringowe, przy-
gotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz 
ich dostawa, wynajmowanie sal na cele: konferencyjne, szko-
leniowe, rozrywkowe, organizowania jubileuszy, urodzin, 
imienin, wesel, chrzcin, przyjęć komunijnych, bankietów, 
uroczystych obiadów i kolacji, obiadów i kolacji firmowych.

(210) 472336 (220) 2017 05 30
(731) RATAJCZAK RADOSŁAW, Bydgoszcz
(540) POLISHOP
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie nauczania, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów, 
seminariów.

(210) 472343 (220) 2017 05 30
(731) POLSKA FUNDACJA WYMIANY KULTUROWEJ 

CHOPIN, Mogilany
(540) POLSKO-CHIŃSKI FESTIWAL MŁODZIEŻY 

ARTYSTYCZNEJ

(531) 22.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizacja konkursów muzycznych, orga-
nizowanie festiwali artystycznych, widowiska I konkursy 
muzyczne, organizowanie koncertów, opiniowanie i oce-
na poziomu artystycznego oraz umiejętności odtwórców 
utworów muzycznych w ramach konkursów muzycznych, 
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych.

(210) 472353 (220) 2017 05 30
(731) DORNWELL SPÓŁKA JAWNA RYMASZEWSKI, 

RYMASZEWSKA, Warszawa
(540) DORNWELL

(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.01.15, 03.11.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia agencji im-
portowo - eksportowych, doradztwo fachowe handlowe 
w zakresie obrotu aparaturą medyczną i laboratoryjną, usłu-
gi w zakresie informacji handlowej o aparaturze medycz-
nej i laboratoryjnej, prowadzenie promocji towarów, usługi 
w zakresie marketingu w kraju i zagranicą, prowadzenie 
hurtowni materiałów medycznych, publikowanie tekstów 
reklamowych, organizacja i prowadzenie kampanii reklamo-
wych, organizacja pokazów i wystaw, sprzedaż produktów 

medycznych i laboratoryjnych, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów rekla-
mowych, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, 
usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i pró-
bek reklamowych, sprzedaż aparatury medycznej i labora-
toryjnej poprzez zgrupowanie na rzecz osób trzecich tych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać w hurtowni i w sklepie, także za pośrednictwem sieci 
teleinformatycznej, Internetu.

(210) 472363 (220) 2017 05 30
(731) SĘKPOL JAN KOWAL SPÓŁKA JAWNA, Gręboszów
(540) SĘKPOL / VIVENTØ

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 19 drewno, drewno budowlane, wyroby z drew-
na dla budownictwa, drzwi, okna, parapety, podłogi, par-
kiety, mozaiki, schody, balustrady, listwy wykończeniowe, 
boazerie, tarcica, palisady drewniane, więźba dachowa, po-
krycia dachowe niemetalowe, bale, niemetalowe konstruk-
cje budynków, domy drewniane, altany, ogrodzenia nieme-
talowe, drewniane elementy architektury ogrodowej.

(210) 472364 (220) 2017 05 30
(731) SERGIO DYO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MASZSPOKÓJ PL

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania kompute-
rowego, doradztwo w zakresie oprogramowania kompute-
rowego, instalacja oprogramowania komputerowego, opro-
gramowanie jako usługa, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania kompu-
terowego, programowanie komputerów.

(210) 472366 (220) 2017 05 30
(731) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) CRAFTER

(531) 21.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urzą-
dzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegra-
fii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty 
kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefonicz-
ne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory kom-
puterowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania, 
procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kre-
skowych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki da-
nych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, 
dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe 
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audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w for-
macie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski oblicze-
niowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków kompu-
terowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświe-
tlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, 
kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, 
kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, kar-
ty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, 
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, kom-
puterowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery 
przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału 
telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lor-
netki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmo-
we, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do tele-
fonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, mode-
my, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napę-
dy dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - 
programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, no-
tesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, od-
biorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt 
kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, 
płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, progra-
my komputerowe jako software ładowalny, programy kom-
puterowe nagrane, programy komputerowe pozwalające 
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów 
za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfro-
wych, programy komputerowe do obsługi telewizji interak-
tywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne 
w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, 
software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, 
stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki in-
formatyczne, sterujące programy komputerowe systemu 
operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, ta-
śmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefo-
ny przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, 
karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, 
karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia 
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do na-
wigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablo-
wego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia 
do nadawania, przekazywania i odbioru działające w syste-
mie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące 
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, 
urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmac-
niania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-
-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, 
zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające 
dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kana-
łów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów 
telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, na-
grane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwięko-
we zapisane/ zarejestrowane w postaci taśm magnetycz-
nych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycz-
nych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarza-
nia w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, pla-
katy, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły 
papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, 
czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie 
papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, 
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzie-
rania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne 
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzy-
żówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką 
umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki 
z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzy-
żówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy 
geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały pi-

śmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, prze-
zrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki 
i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje 
do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 orga-
nizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji in-
ternetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarza-
nia informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urzą-
dzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski 
do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-
-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie 
MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, 
pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, 
hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kame-
ry wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty 
z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty 
magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, 
komputery przenośne, komputery przystosowane do odbio-
ru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, 
lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośni-
ki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, mo-
nitory - hardware komputerowy, monitory - programy kom-
puterowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektronicz-
ne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- 
i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompakto-
wych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fono-
graficzne, programy gier komputerowych, programy kom-
puterowe jako software ładowalny, programy komputerowe 
nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkowni-
kom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednic-
twem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, progra-
my komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, prze-
zrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci 
modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software - 
oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące 
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, 
taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy 
wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające 
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do auto-
matów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory 
elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów 
kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, 
urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego 
i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywa-
nia i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, 
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie prze-
kazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefo-
niczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogło-
szeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z gra-
mi, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru tele-
wizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę 
lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, na-
grywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagra-
ne programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/ audy-
cje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestro-
wane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków 
magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie 
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, od-
twarzaczach DVD i CD oraz takich jak: afisze, plakaty, akwa-
forty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszu-
ry, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, 
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzie-
rania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne 
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzy-
żówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką 
umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki 
z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzy-
żówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy 
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geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, 
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje dru-
kowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane 
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, bada-
nia w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, 
badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, 
kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profe-
sjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w za-
kresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi 
w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania 
marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji 
handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdoby-
wanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie mar-
ketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania 
prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja 
przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach 
danych, systematyzacja informacji w komputerowych ba-
zach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie 
w komputerowych bazach danych, sortowanie danych 
w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dys-
trybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, dru-
ków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookle-
tów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsoro-
wanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych 
i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia 
ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty cza-
sopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamo-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi 
reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi 
w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe 
(bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materia-
łów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam 
korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania 
reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie 
targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw skle-
powych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, 
usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i fil-
mów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Inter-
net, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania 
i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, 
przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednic-
twem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunika-
tów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi teleko-
munikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjne-
go, usługi rozpowszechniania programów radiowych i tele-
wizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, re-
portaży, 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 połą-
czeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoław-
cze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektro-
nicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali kompu-
terowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej 
i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie 
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania 
poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras po-
łączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przy-
dzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci kompu-
terowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz sateli-
tarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy po-
mocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji 
programów radiowych, usługi w zakresie realizowania trans-
misji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji 
danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomu-
nikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania infor-
macji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu 
i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefo-
nicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu tele-
fonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i ob-
razu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności 
przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, 
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za po-
średnictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych 
oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu 
telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi do-
starczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp 
do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewi-
zyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwal-
nych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicz-
nych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja 
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wy-
cieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, orga-
nizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie trans-
portu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształce-
nia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalne-
go środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, 
w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie 
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, kon-
serwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi stu-
diów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi stu-
dia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, 
usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowa-
nie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie kon-
kursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, 
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych 
w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych 
widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji 
z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie 
książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tek-
stów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line 
książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycz-
nego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcz-
nych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, 
montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie 
filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicz-
nych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dzie-
dziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywko-
wych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połą-
czonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie 
spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów 
rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie 
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materiałów do programów telewizyjnych o charakterze re-
klamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekon-
kursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi 
w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wy-
konywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materia-
łów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związa-
nych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji 
edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kultural-
nych i sportowych, 42 administrowanie stronami kompute-
rowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie systemów kom-
puterowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowe-
go, instalacje oprogramowania komputerowego, programo-
wanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów 
do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania 
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi pro-
jektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysło-
wego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowa-
dzanie badań naukowych w kierunku promowania świado-
mości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalne-
go człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządza-
nie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za po-
średnictwem witryny internetowej.

(210) 472367 (220) 2017 05 30
(731) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) świat wiedzy KOSMOS

(531) 01.05.01, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urzą-
dzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegra-
fii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty 
kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefonicz-
ne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory kom-
puterowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania, 
procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kre-
skowych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki da-
nych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, 
dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe 
audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w for-
macie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski oblicze-
niowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków kompu-
terowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświe-
tlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, 
kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, 
kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, kar-
ty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, 
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, kom-
puterowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery 

przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału 
telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lor-
netki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmo-
we, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do tele-
fonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, mode-
my, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napę-
dy dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - 
programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, no-
tesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, od-
biorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt 
kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, 
płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, progra-
my komputerowe jako software ładowalny, programy kom-
puterowe nagrane, programy komputerowe pozwalające 
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów 
za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfro-
wych, programy komputerowe do obsługi telewizji interak-
tywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne 
w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, 
software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, 
stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki in-
formatyczne, sterujące programy komputerowe systemu 
operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, ta-
śmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefo-
ny przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, 
karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, 
karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia 
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do na-
wigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablo-
wego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia 
do nadawania, przekazywania i odbioru działające w syste-
mie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące 
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, 
urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmac-
niania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-
-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, 
zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające 
dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kana-
łów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów 
telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, na-
grane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwięko-
we zapisane/ zarejestrowane w postaci taśm magnetycz-
nych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycz-
nych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarza-
nia w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, pla-
katy, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły 
papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, 
czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie 
papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, 
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzie-
rania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne 
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzy-
żówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką 
umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki 
z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzy-
żówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy 
geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały pi-
śmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, prze-
zrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki 
i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje 
do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 orga-
nizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji in-
ternetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarza-
nia informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urzą-
dzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski 
do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-
-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie 
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MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, 
pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, 
hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kame-
ry wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty 
z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty 
magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, 
komputery przenośne, komputery przystosowane do odbio-
ru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, 
lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośni-
ki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, mo-
nitory - hardware komputerowy, monitory - programy kom-
puterowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektronicz-
ne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- 
i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompakto-
wych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fono-
graficzne, programy gier komputerowych, programy kom-
puterowe jako software ładowalny, programy komputerowe 
nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkowni-
kom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednic-
twem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, progra-
my komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, prze-
zrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci 
modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software - 
- oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące 
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, 
taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy 
wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające 
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do auto-
matów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory 
elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów 
kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, 
urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego 
i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywa-
nia i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, 
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie prze-
kazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefo-
niczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogło-
szeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z gra-
mi, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru tele-
wizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę 
lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, na-
grywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagra-
ne programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/ audy-
cje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestro-
wane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków 
magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie 
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, od-
twarzaczach DVD i CD oraz takich jak: afisze, plakaty, akwa-
forty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszu-
ry, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, 
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzie-
rania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne 
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzy-
żówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką 
umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki 
z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzy-
żówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy 
geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, 
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje dru-
kowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane 
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, bada-
nia w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, 
badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, 
kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradz-

two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profe-
sjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w za-
kresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi 
w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania 
marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji 
handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdoby-
wanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie mar-
ketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania 
prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja 
przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach 
danych, systematyzacja informacji w komputerowych ba-
zach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie 
w komputerowych bazach danych, sortowanie danych 
w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dys-
trybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, dru-
ków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookle-
tów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsoro-
wanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych 
i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia 
ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty cza-
sopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamo-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi 
reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi 
w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe 
(bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materia-
łów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam 
korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania 
reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie 
targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw skle-
powych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, 
usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i fil-
mów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Inter-
net, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania 
i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, 
przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednic-
twem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunika-
tów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi teleko-
munikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjne-
go, usługi rozpowszechniania programów radiowych i tele-
wizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, re-
portaży, 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 połą-
czeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoław-
cze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektro-
nicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali kompu-
terowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej 
i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie 
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania 
poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras po-
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łączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przy-
dzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci kompu-
terowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz sateli-
tarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy po-
mocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji 
programów radiowych, usługi w zakresie realizowania trans-
misji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji 
danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomu-
nikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania infor-
macji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu 
i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefo-
nicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu tele-
fonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i ob-
razu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności 
przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, 
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za po-
średnictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych 
oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu 
telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi do-
starczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp 
do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewi-
zyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwal-
nych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicz-
nych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja 
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wy-
cieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, orga-
nizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie trans-
portu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształce-
nia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalne-
go środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, 
w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie 
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, kon-
serwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi stu-
diów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi stu-
dia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, 
usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowa-
nie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie kon-
kursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, 
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych 
w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych 
widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji 
z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie 
książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tek-
stów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line 
książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycz-
nego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcz-
nych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, 
montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie 
filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicz-
nych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dzie-
dziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywko-
wych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połą-
czonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie 
spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów 
rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie 
materiałów do programów telewizyjnych o charakterze re-
klamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekon-
kursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi 
w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wy-
konywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materia-
łów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związa-
nych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji 
edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kultural-
nych i sportowych, 42 administrowanie stronami kompute-
rowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja 

oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie systemów kom-
puterowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowe-
go, instalacje oprogramowania komputerowego, programo-
wanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów 
do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania 
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi pro-
jektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysło-
wego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowa-
dzanie badań naukowych w kierunku promowania świado-
mości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalne-
go człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządza-
nie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za po-
średnictwem witryny internetowej.

(210) 472422 (220) 2017 06 01
(731) SFINKS SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno
(540) SPICE UP!

(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 21 artykuły gospodarstwa domowego, 24 bieli-
zna pościelowa i koce, bielizna stołowa i kuchenne artykuły 
tekstylne, bielizna stołowa i pościelowa, pokrowce i narzuty 
na meble, tekstylne artykuły kąpielowe, tkaniny, wyroby tek-
stylne do wieszania na ścianach, wyroby tekstylne i substy-
tuty wyrobów tekstylnych, zasłony, 29   dżemy, dziczyzna, 
ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, drób, dipy, de-
sery mleczne, desery owocowe, buliony [gotowe], potrawy 
rybne, potrawy mięsne gotowane, jaja ptasie i produkty z jaj, 
gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, sałatki warzywne, 
sałatki gotowe, sałatki owocowe, pokrojone sałatki warzyw-
ne, sałatki z roślin strączkowych, sałatki podawane na przy-
stawkę, sałatki na bazie ziemniaków, warzywa mrożone, 
warzywa przetworzone, warzywa preparowane, warzywa 
konserwowane, konserwowane warzywa, warzywa mary-
nowane, warzywa liofilizowane, warzywa w słoikach, capo-
nata [duszone warzywa], warzywa konserwowane [w oleju], 
warzywa w plasterkach, konserwowe, pasty warzywne, wa-
rzywne pasty do smarowania, proszki warzywne, chipsy wa-
rzywne, burgery warzywne, mieszanki warzywne, galaretki, 
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowe dania 
warzywne, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty wa-
rzywne do gotowania [soki], zupy, zupy błyskawiczne, zupy 
bisque, zupy w puszkach, błyskawiczne zupy miso, zupy 
w proszku, składniki do sporządzania zup, pasztet z wątrób-
ki, pasztet z gęsich wątróbek, pasztet warzywny, pasty spo-
żywcze wytworzone z mięsa, pasty mięsne (w tym pasztety, 
smalec), pasty z wątróbki, opiekane kotleciki z pasty rybnej 
w kształcie rurek [chikuwa], gotowane na parze lub opieka-
ne kotleciki z pasty rybnej [kamaboko], pasty rybne, pasty 
z owoców morza, pasty z ryb wędzonych, pasty mleczne 
do smarowania, pasty do smarowania na bazie mleka z niską 
zawartością tłuszczu, pasty do kromek zawierające tłuszcz, 
pasty z trufli, pasty do smarowania składające się z orzechów 
laskowych, pasty przyrządzone z orzechów, pasty na bazie 
orzechów, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty 
na bazie czosnku do smarowania, tapenady (pasty z oliwek, 
kaparów i oliwy), pasty do smarowania składające się głów-
nie z owoców, pasty do zup, ryby, ryby solone, ryby przetwo-
rzone, ryby mrożone, ryby wędzone, ryby suszone, ryby ma-
rynowane, ryby konserwowane, mrożone gotowane ryby, 
ryby w puszkach, ryby w oliwie z oliwek, produkty z prze-
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tworzonej ryby do spożycia dla ludzi, owoce morza [nieży-
we], konserwowe owoce morza, przetworzone owoce mo-
rza, przystawki mrożone składające się głównie z owoców 
morza, gotowe posiłki składające się głównie z owoców mo-
rza, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie 
z owoców morza, przystawki gotowe do spożycia, składające 
się przede wszystkim z owoców morza, mrożone pakowane 
przystawki składające się głównie z owoców morza, ciasto 
z krabem, zagęszczone sosy pomidorowe, fasola pieczona 
w sosie pomidorowym, przyprawy smakowe (pikle), surówka 
z szatkowanej białej kapusty, marchwi i majonezu (coleslaw), 
owoce morza konserwowane, suszone owoce morza, pro-
dukty z owoców morza, galaretki z owoców morza, pasta 
z owoców morza, ekstrakty z owoców morza, pasty rybne 
i z owoców morza, 30  pasty warzywne [sosy], przeciery wa-
rzywne [sosy], papki warzywne (sosy - żywność), zagęszcza-
cze warzywne, koncentraty warzywne stosowane jako przy-
prawy, pasztet w cieście (pâté en croûte), pasty curry, pasty 
spożywcze z curry, pasty czekoladowe do chleba, pikantne 
sosy, czatnej i pasty, pasty do smarowania na bazie majone-
zu, pasty czekoladowe [do smarowania], pasty na bazie cze-
kolady, pastylki cukiernicze do pieczenia, pasty czekoladowe 
do smarowania zawierające orzechy, pasty z czekolady i orze-
chów do smarowania kanapek, batoniki ze słodkiej pasty z fa-
soli w postaci galaretki [yohkan], pasty czekoladowe, pastylki 
nielecznicze, pastylki [wyroby cukiernicze], pastylki [nieme-
dyczne wyroby cukiernicze], piankowe pastylki na bazie cu-
kru, nielecznicze pastylki odświeżające do ust, pastylki [inne 
niż do celów medycznych], nielecznicze wyroby cukiernicze 
w postaci pastylek, pastylki miętowe [wyroby cukiernicze], 
inne niż do celów leczniczych, kanapki z filetem z ryby, goto-
wy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mię-
sa, ryby lub warzyw grube paluszki chlebowe, koncentraty 
do chleba, mieszanki do chleba, paluszki chlebowe, pudding 
z chleba, przekąski składające się głównie z chleba, świeży 
chleb, ciasto na chleb, chleb, zakwas chlebowy, mieszanki 
do chleba razowego, mieszanki do przyrządzania chleba, 
bułki, ciasto z przyprawionymi owocami, ciasto na bazie jaj, 
ciasto kruche z szynką, ciasto makaronowe nadziewane, cia-
sto na biszkopty, lukrowane ciasto, ciasto migdałowe kruche 
ciasto, ciasto francuskie, ciasto śliwkowe, ciasto kruche, ciasto 
śniadaniowe, ciasto przedłużonej trwałości, ciasto na słodkie 
wypieki, nieupieczone ciasto bez nadzienia, cienkie ciasto 
bazowe do tart, ciasto do pieczenia ciastek, ciasto do piecze-
nia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygoto-
wywania, mąka na ciasto, przekąski składające się z produk-
tów zbożowych, przekąski zbożowe o smaku sera, krakersy 
z preparatów zbożowych, chipsy zbożowe, chrupki zbożo-
we, batony zbożowe i energetyczne, gotowe produkty spo-
żywcze w postaci sosów, spaghetti w sosie pomidorowym 
w puszce, sosy, przyprawy, mieszanki przypraw, lody, krem 
budyniowy w proszku, budyń ryżowy, budynie deserowe, 
nadzienie na bazie kremu budyniowego do tortów i ciast, 
majonez z piklami, pasy do smarowania na bazie majonezu 
i keczupu, majonez, wyroby cukiernicze, 43  oferowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości, organizowanie i udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego, organizowanie posiłków 
w hotelach, organizowanie bankietów, organizacja przyjęć 
weselnych [żywność i napoje], restauracje z grillem, restau-
racje serwujące delikatesy, restauracje samoobsługowe, 
restauracje oferujące dania na wynos, restauracje dla tury-
stów, puby, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie 
posiłków i napojów, serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, świadczenie usług kateringowych obej-
mujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, 
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 

i napoje w obiektach na zjazdy, usługi cateringu zewnętrz-
nego, usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, 
usługi kateringowe dla firm, usługi kateringowe dla szkół, 
usługi kateringowe dla szpitali, usługi kateringowe obwoźne, 
usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji hotelowych, 
usługi restauracyjne, usługi snack-barów, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej 
i zastawy stołowej, wypożyczanie przyborów kuchennych, 
wypożyczanie szklanych naczyń, wypożyczanie sztućców, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, ofe-
rowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, ofe-
rowanie żywności i napojów w bistrach .

(210) 472447 (220) 2017 06 01
(731) WALA DANUTA, Warszawa
(540) PAN PĄCZUŚ

(531) 04.05.02, 08.01.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka 
(pączki).

(210) 472477 (220) 2017 06 02
(731) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów
(540) Saletromag
(510), (511) 1 nawóz mineralny, produkty chemiczne prze-
znaczone dla przemysłu, prac badawczych, rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 472488 (220) 2017 06 02
(731) RB Global Promotions Limited, Larnaca, CY
(540) RB

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe [rachunkowość], 
audyt przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące rachunkowości, doradztwo 
w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], doradztwo 
związane z audytem, dostarczanie raportów dotyczących 
informacji rachunkowych, księgowanie kosztów, audyt 
skomputeryzowany, doradztwo i informacja dotycząca ra-
chunkowości, księgowość, księgowość administracyjna, 
księgowość i prowadzenie ksiąg, planowanie podatkowe 
[rachunkowość], porady związane z przygotowywaniem 
zeznań podatkowych, prowadzenie skomputeryzowanych 
rejestrów handlowych, przygotowanie skomputeryzowanej 
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rachunkowości, przygotowywanie i wypełnianie zeznań po-
datkowych, przygotowywanie profesjonalnych bilansów dla 
firm, przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla 
przedsiębiorstw, przygotowywanie wymiaru podatku [ra-
chunki], przygotowywanie zeznań podatkowych, przygo-
towywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, 
rachunkowość komputerowa, rachunkowość, księgowość 
i audyt, rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, 
rachunkowość na rzecz osób trzecich, skomputeryzowane 
ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], sporządzanie 
bilansów finansowych, sporządzanie dokumentów doty-
czących opodatkowania, sporządzanie sprawozdań finan-
sowych, sporządzanie wyciągów z konta, udostępnianie 
informacji dotyczących kont [rachunkowość], usługi biz-
nesowe biegłych księgowych, usługi doradcze dotyczące 
rachunkowości handlowej, usługi doradcze i informacyjne 
dotyczące rachunkowości, usługi podatkowe, zarządzanie 
rachunkami firm, zarządzanie rachunkowością, analizy i ra-
porty statystyczne, gromadzenie informacji dla firm, gro-
madzenie danych, analizy gospodarcze, analizy kosztów, 
analizy kosztów i korzyści, analizy prognoz ekonomicznych 
do celów działalności gospodarczej, badania biznesowe, 
badania dla celów działalności gospodarczej, pomoc, usługi 
doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, bada-
nia w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, 
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, dostar-
czanie danych dotyczących działalności gospodarczej, do-
radztwo biznesowe, doradztwo dotyczące korporacyjnej 
struktury przedsiębiorstw, doradztwo i pomoc w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo specja-
listyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo 
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie administrowania działalnością gospodarczą, doradz-
two w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo związane 
z zarządzaniem, usługi doradcze dotyczące zarządzania 
działalnością gospodarczą i operacji z zakresu działalności 
gospodarczej, 36 administrowanie funduszami i inwestycja-
mi, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, usługi transfe-
ru i transakcji w dziedzinie funduszy inwestycyjnych, usługi 
zarządzania funduszami powierniczymi na rzecz klientów 
prywatnych, powiernictwo aktywów w funduszach, usługi 
finansowania, doradztwo finansowe, doradztwo finansowe 
w zakresie podatków, doradztwo finansowe w zakresie za-
rządzania aktywami, doradztwo i analiza finansowa, doradz-
two w zakresie finansów przedsiębiorstw, informacje finan-
sowe i wyceny, prognozy finansowe, profesjonalne usługi 
konsultacyjne dotyczące finansów, doradztwo podatkowe 
[nie dotyczy prowadzenia rachunków], oceny finansowe, 
ekspertyzy dla celów fiskalnych, 42 usługi konsultacyjne 
dotyczące komputerów i informatyki, doradztwo w zakre-
sie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania kompu-
terowego, 45 usługi prawne, usługi prawne związane z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej, badania prawne, 
doradztwo prawne, doradztwo dotyczące własności prze-
mysłowej, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, 
doradztwo prawne związane z prawami własności intelek-
tualnej, doradztwo w kwestiach praw własności przemysło-
wej, doradztwo w sporach sądowych, doradztwo w zakresie 
sporów sądowych, doradztwo związane z ochroną znaków 
towarowych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady 
prawne i zastępstwo procesowe, sporządzanie ekspertyz 
prawnych, usługi adwokackie, usługi arbitrażowe, usługi 
doradcze w zakresie prawa, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi rad-

ców prawnych, usługi w zakresie mediacji, usługi rejestracyj-
ne (prawne), usługi w zakresie rejestracji firm, usługi wspar-
cia prawnego.

(210) 472504 (220) 2017 06 02
(731) FLORCZAK RADOSŁAW CREATIVE CAFE, Warszawa
(540) PIENNA
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, walizy, torby podróżne, 
torby, portfele, plecaki, torby szkolne, sakwy, torebki i inne 
artykuły służące do przenoszenia oraz ich części, parasolki, 
25 ubrania, obuwie, nakrycia głowy, apaszki, chusty, szale, pa-
ski, 35 usługi reklamy, zarządzanie i administrowanie w dzia-
łalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
usługi pośrednictwa w handlu, usługi sprzedaży i sprzedaży 
elektronicznej w zakresie artykułów służących do przenosze-
nia, toreb i ich części, wyrobów galanteryjnych, ubrań, obu-
wia, nakryć głowy, akcesoriów ubraniowych i biżuterii.

(210) 472510 (220) 2017 06 02
(731) FR2 FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MECH

(531) 05.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tym-
czasowe zakwaterowanie.

(210) 472520 (220) 2017 06 05
(731) KRUSZYŃSKA ANNA FIRMA KONFEKCYJNA DALBE, 

Chechło Pierwsze
(540) ilpiu

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 472524 (220) 2017 06 05
(731) POL-HUN M. BIELSKA SPÓŁKA JAWNA, Koluszki
(540) multi-color FORCE

(531) 24.15.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kostki zapachowe do toalet, kostki barwiące 
do toalet, kostki do czyszczenia i dezynfekcji toalet, środki 
zapachowe do toalet, środki do czyszczenia toalet w szcze-
gólności płyny, pianki, olejki i kostki, żel do dezynfekcji toalet.
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(210) 472525 (220) 2017 06 05
(731) CERTYNERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CertyNergia POLSKA

(531) 13.01.17, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi 
inżynierskie.

(210) 472527 (220) 2017 06 05
(731) POL-HUN M. BIELSKA SPÓŁKA JAWNA, Koluszki
(540) tri FORCE DYNAMIC

(531) 24.15.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kostki zapachowe do toalet, kostki barwiące 
do toalet, kostki do czyszczenia i dezynfekcji toalet, środki 
zapachowe do toalet, środki do czyszczenia toalet w szcze-
gólności płyny, pianki, olejki i kostki, żel do dezynfekcji toalet.

(210) 472544 (220) 2017 06 05
(731) KAPUŚCIŃSKI MAREK ESSENCES CONSULTING 

GROUP, Konstancin-Jeziorna
(540) DistriTech
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, 35 usługi 
pośrednictwa w handlu, reklama, doradztwo w zakresie za-
rządzania biznesem, doradztwo w zakres ie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, 42 usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego.

(210) 472566 (220) 2017 06 05
(731) KAPUŚCIŃSKI MAREK ESSENCES CONSULTING 

GROUP, Konstancin-Jeziorna
(540) DistriGate
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, 35 usłu-
gi pośrednictwa w handlu, reklama, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, 42 usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego.

(210) 472569 (220) 2017 06 05
(731) KAPUŚCIŃSKI MAREK ESSENCES CONSULTING 

GROUP, Konstancin-Jeziorna
(540) DistriTech Ventures
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, 35 usłu-
gi pośrednictwa w handlu, reklama, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, 42 usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego.

(210) 472570 (220) 2017 06 05
(731) KAPUŚCIŃSKI MAREK ESSENCES CONSULTING 

GROUP, Konstancin-Jeziorna
(540) DistriTech AppLabs
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, 35 usłu-
gi pośrednictwa w handlu, reklama, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, 42 usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego.

(210) 472572 (220) 2017 06 05
(731) KAPUŚCIŃSKI MAREK ESSENCES CONSULTING 

GROUP, Konstancin-Jeziorna
(540) Zeus / ZOOS Zero-Out-Of-Stocks
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, 35 usłu-
gi pośrednictwa w handlu, reklama, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, 42 usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego.

(210) 472573 (220) 2017 06 05
(731) KAPUŚCIŃSKI MAREK ESSENCES CONSULTING 

GROUP, Konstancin-Jeziorna
(540) AppLabs
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, 35 usłu-
gi pośrednictwa w handlu, reklama, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, 42 usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego.

(210) 472592 (220) 2017 06 05
(731) POZIOM 511 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podzamcze
(540) Poziom 511 Design Hotel & SPA
(510), (511) 43 usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, usługi 
restauracji hotelowych, rezerwacja zakwaterowania hote-
lowego, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], usługi  
moteli, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, zapewnianie 
zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania 
w hotelach, organizowanie posiłków w hotelach, usługi re-
stauracyjne świadczone przez hotele, udostępnianie miejsc 
noclegowych w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji miejsc 
hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelo-
wych, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyj-
ne i turystyczne, 44 usługi spa, usługi spa medycznych.

(210) 472599 (220) 2017 06 05
(731) UNISERV-PIECBUD SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) UNiSERV

(531) 21.03.14, 26.02.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, szkielety ramowe  kon-
strukcji metalowych [budownictwo], konstrukcje stalowe 
[budownictwo], kominy metalowe, 11 chłodnie, urządzenia 
do schładzania wody, 19 konstrukcje budowlane niemeta-
lowe, kominy niemetalowe, silosy niemetalowe, betonowe 
elementy budowlane, 37 konsultacje budowlane, nadzór 
budowlany, budownictwo, 42 projektowanie budowlane.
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(210) 472617 (220) 2017 06 06
(731) ÇIÇEK RAMAZAN, Raszyn
(540) MODA ZAZA
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 472635 (220) 2017 06 06
(731) MANGO RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) mango Resort & Spa

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą, za-
rządzanie hotelami, zarządzanie restauracjami, reklama, 
43 usługi gastronomiczne, usługi hotelarskie, bary, hotele, ka-
wiarnie, restauracje, catering, domy turystyczne, rezerwacje 
hotelowe, wynajem sal, 44 usługi w zakresie higieny i urody 
dla ludzi.

(210) 472650 (220) 2017 06 07
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DIAGNOZA

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interak-
tywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura 
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemne-
go, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radio-
we, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym 
dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zako-
dowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, 
zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną 
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparatu-
rowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania pro-
gramów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku 
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiają-
ca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator 
obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup to-
warów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyj-
nych, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem 

telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy kom-
puterowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia 
do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, anteny 
radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamię-
tywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo 
w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty telefo-
niczne, monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, 
komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjne-
go i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfro-
wym, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadze-
nie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca 
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, 
usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, tele-
wizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręcza-
nia prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów 
i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii 
publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie in-
formacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, 
pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności go-
spodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności go-
spodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni 
wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu interneto-
wego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, 
audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych 
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy vi-
deo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach 
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, 
gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, 
urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i repro-
dukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w for-
mie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej apa-
ratury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, 
naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników 
sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorni-
ków telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych 
i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń 
do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających 
zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych za-
wierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów 
telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierają-
cych dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów tele-
wizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów pa-
pierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, 
czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, me-
bli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej 
wymienionych towarów z naniesionym logo jako elemen-
tem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, 
bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylep-
nych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, 
długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizy-
tówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, bu-
dziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy kompute-
rowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria 
skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, ka-
pelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetycz-
ki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, 
latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, na-
klejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompakto-
wych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, 
organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery 
pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, 
piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, pod-
kładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, ra-
dioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy 
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podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, 
skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, 
szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, 
trąbki, T-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, 
worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary 
ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, 
usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie 
informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, 
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, repor-
taży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk roz-
rywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, ob-
sługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowe-
go, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obra-
zu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów 
i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Inter-
netu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu sa-
telitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, 
usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostę-
pu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określo-
nych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania 
przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wy-
boru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowa-
niach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywa-
niem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne 
przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów 
poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi prze-
kazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spo-
śród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji 
programów które mają być nagrywane, usługi emisji i trans-
misji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkur-
sów, usługi dostarczania informacji on-line z komputero-
wych baz danych, umożliwianie dostępu do stron www 
za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interak-
tywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi kon-
sultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarcza-
nie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, 
usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie 
serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do pli-
ków w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie 
dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów ob-
razów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retrans-
misji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, od-
biorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania 
i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapew-
nienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci 
lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu 
za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajo-
wych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, 
41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych 
widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja fil-
mów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów 
telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organi-
zacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarcza-
nie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, 
telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edu-
kacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie 
telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do na-
grywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie infor-
macji o rozrywce, edukacji programach radiowych i telewi-
zyjnych, imprezach sportowych, usług automatycznego 
zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferen-
cjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wy-
branym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, 
dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elektronicz-
nym ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania stu-
dia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań 

filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez arty-
stycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi 
wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów dru-
kowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, 
gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci in-
ternetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej pro-
dukcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, 42 opraco-
wywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi 
dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej 
klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie ba-
dań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie ba-
dań w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo-wdro-
żeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych 
technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie 
i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostępniania cza-
su dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, usługi 
udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych 
serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania dostę-
pu do serwerów internetowych.

(210) 472652 (220) 2017 06 07
(731) ROSA AGNIESZKA ORTICUS EDUKACJA-DIAGNOZA- 

-TERAPIA, Milanówek
(540) sensoRo
(510), (511) 10 bandaże elastyczne, ortopedyczne bandaże 
usztywniające, przyrządy do fizykoterapii, przyrządy i urzą-
dzenia do diagnozy i terapii zaburzeń: notorycznych koń-
czyn górnych, mowy, słuchu, widzenia, ochraniacze na pal-
ce do celów rehabilitacyjnych, opaski elastyczne do celów 
ortopedycznych, opaski podtrzymujące do celów rehabili-
tacyjnych, opaski usztywniające do celów ortopedycznych, 
opaski ortopedyczne i rehabilitacyjne ułatwiające pisanie, 
sprzęt do diagnozy i terapii wzroku, 16 drukowane materiały 
szkoleniowe, broszury, ulotki i foldery dotyczące usług tera-
peutycznych, książki, gazety, czasopisma dotyczące usług 
terapeutycznych, kalendarze, bloczki do pisania, karty pocz-
towe, naklejki, notesy, obwoluty, ołówki, zeszyty, 41 prowa-
dzenie szkoleń, sympozjów, konferencji i warsztatów w za-
kresie rehabilitacji i terapii: widzenia, mowy, słuchu, motoryki 
rąk, integracji sensorycznej, sensomotorycznej terapii widze-
nia, przygotowywanie i publikowanie instrukcji i materia-
łów szkoleniowych w zakresie fizjoterapii, w zakresie terapii 
widzenia, mowy, słuchu, motoryki rąk, terapii ręki i korekcji 
nieprawidłowego chwytu pisarskiego, integracji sensorycz-
nej, sensomotorycznej terapii widzenia, usługi konsultacyjne 
i doradcze w zakresie wyżej wymienionych pól działalności, 
44 usługi terapeutyczne w zakresie terapii: widzenia, mowy, 
słuchu, motoryki rąk, korekcji nieprawidłowego chwytu pi-
sarskiego, usługi łączenia terapii widzenia i integracji sen-
sorycznej, usługi fizjoterapii, usługi doradcze w zakresie 
zdrowia.

(210) 472653 (220) 2017 06 07
(731) SWOBODA MICHAŁ, Łódź
(540) DENTOBUS

(531) 02.05.27, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.15
(510), (511) 12 pojazdy, 44 usługi dentystyczne, usługi ko-
smetyczne, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, sto-
matologia kosmetyczna, doradztwo związane ze stomatolo-
gią, udzielanie informacji na temat stomatologii.
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(210) 472662 (220) 2017 06 07
(731) TRYBUCHOWICZ JAROSŁAW, Warszawa
(540) Bardotti
(510), (511) 25 odzież, bielizna osobista, stroje kąpielowe, 
wyroby pończosznicze, skarpety, 35 usługi w zakresie ofero-
wania towarów z branży odzieżowej, 38 usługi w zakresie ob-
sługi klientów przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznych 
obejmujące dostarczanie informacji dotyczących sprzeda-
wanych towarów, procesu składania zamówień i działalności 
zgłaszającego, usługi świadczone na rzecz klientów poprzez 
sieci teleinformatyczne w zakresie gromadzenia i rozpo-
wszechniania informacji, 39 usługi w zakresie wysyłania to-
warów, usługi w zakresie dystrybucji i dostarczania towarów 
konsumpcyjnych.

(210) 472668 (220) 2017 06 07
(731) Ferrero S.p.A, Alba, IT
(540) Kinder. Wierzymy w Świętego Mikołaja

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, herbatniki, cia-
sta i ciastka, czekolada i wyroby czekoladowe, cukierki, lody 
jadalne.

(210) 472698 (220) 2017 06 08
(731) GAMRAT GRZEGORZ, Wolbrom
(540) Global Serwis

(531) 01.05.15, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 17 guma.

(210) 472707 (220) 2017 06 08
(731) BOCIAN MORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) RESTAURACJA BOCIAN MORSKI
(510), (511) 41 obsługa gości na imprezach rozrywkowych, 
43 oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracji.

(210) 472727 (220) 2017 06 08
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK 

FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) FLOSLEK bioTENSION
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, 
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, 
biokosmetyki, kremy, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, 
lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, 
kosmetyki do makijażu, środki upiększające, środki perfu-
meryjne, środki toaletowe, mydła, olejki eteryczne, środki 
do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki do pie-
lęgnacji skóry głowy, odżywki do włosów, kosmetyki ujędr-
niające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, 
kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedosko-

nałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki 
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 
farby, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, 
kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i me-
dycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, ko-
smetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, 
dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, 
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie 
i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty 
antybakteryjne.

(210) 472730 (220) 2017 06 08
(731) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) Twój STYL POLECA

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urzą-
dzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegra-
fii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty 
kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefonicz-
ne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory kom-
puterowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania, 
procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kre-
skowych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki da-
nych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, 
dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe 
audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w for-
macie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski oblicze-
niowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków kompu-
terowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświe-
tlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, 
kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, 
kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, kar-
ty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, 
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, kom-
puterowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery 
przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału 
telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lor-
netki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmo-
we, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do tele-
fonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, mode-
my, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napę-
dy dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - 
programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, no-
tesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, od-
biorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt 
kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, 
płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, progra-
my komputerowe jako software ładowalny, programy kom-
puterowe nagrane, programy komputerowe pozwalające 
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów 
za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfro-
wych, programy komputerowe do obsługi telewizji interak-
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tywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne 
w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, 
software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, 
stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki in-
formatyczne, sterujące programy komputerowe systemu 
operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, ta-
śmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefo-
ny przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, 
karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, 
karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia 
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do na-
wigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablo-
wego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia 
do nadawania, przekazywania i odbioru działające w syste-
mie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące 
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, 
urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmac-
niania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-
-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, 
zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające 
dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kana-
łów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów 
telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, na-
grane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwięko-
we zapisane/ zarejestrowane w postaci taśm magnetycz-
nych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycz-
nych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarza-
nia w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, pla-
katy, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły 
papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, 
czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie 
papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, 
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzie-
rania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne 
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzy-
żówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką 
umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki 
z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzy-
żówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy 
geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały pi-
śmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, prze-
zrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki 
i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje 
do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 orga-
nizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji in-
ternetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarza-
nia informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urzą-
dzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski 
do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-
-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie 
MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, 
pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, 
hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kame-
ry wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty 
z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty 
magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, 
komputery przenośne, komputery przystosowane do odbio-
ru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, 
lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośni-
ki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, mo-
nitory - hardware komputerowy, monitory - programy kom-
puterowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektronicz-
ne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- 
i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompakto-
wych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fono-
graficzne, programy gier komputerowych, programy kom-
puterowe jako software ładowalny, programy komputerowe 

nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkowni-
kom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednic-
twem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, progra-
my komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, prze-
zrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci 
modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software - 
- oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące 
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, 
taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy 
wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające 
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do auto-
matów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory 
elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów 
kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, 
urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego 
i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywa-
nia i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, 
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie prze-
kazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefo-
niczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogło-
szeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z gra-
mi, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru tele-
wizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę 
lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, na-
grywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagra-
ne programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/ audy-
cje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestro-
wane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków 
magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie 
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, od-
twarzaczach DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwa-
forty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszu-
ry, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, 
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzie-
rania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne 
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzy-
żówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką 
umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki 
z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzy-
żówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy 
geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, 
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje dru-
kowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane 
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, bada-
nia w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, 
badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, 
kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profe-
sjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w za-
kresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi 
w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania 
marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji 
handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdoby-
wanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie mar-
ketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania 
prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja 
przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach 
danych, systematyzacja informacji w komputerowych ba-
zach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie 
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zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie 
w komputerowych bazach danych, sortowanie danych 
w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dys-
trybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, dru-
ków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookle-
tów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsoro-
wanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych 
i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia 
ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty cza-
sopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamo-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi 
reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi 
w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe 
(bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materia-
łów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam 
korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania 
reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie 
targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw skle-
powych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, 
usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i fil-
mów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Inter-
net, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania 
i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, 
przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednic-
twem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunika-
tów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi teleko-
munikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjne-
go, usługi rozpowszechniania programów radiowych i tele-
wizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, re-
portaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, 
zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktyw-
nym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania 
programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radio-
fonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania 
połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przy-
woławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji 
elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefo-
nicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w za-
kresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyła-
nia poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras 
połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie 
przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci 
komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz 
satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy 
pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji 
programów radiowych, usługi w zakresie realizowania trans-
misji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji 
danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomu-
nikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania infor-
macji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu 
i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefo-
nicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu tele-
fonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i ob-
razu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności 
przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, 
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za po-
średnictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych 

oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu 
telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi do-
starczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp 
do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewi-
zyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwal-
nych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicz-
nych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja 
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wy-
cieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, orga-
nizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie trans-
portu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształce-
nia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalne-
go środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, 
w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie 
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, kon-
serwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi stu-
diów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi stu-
dia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, 
usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowa-
nie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie kon-
kursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, 
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych 
w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych 
widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji 
z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie 
książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tek-
stów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line 
książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycz-
nego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcz-
nych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, 
montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie 
filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicz-
nych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dzie-
dziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywko-
wych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połą-
czonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie 
spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów 
rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie 
materiałów do programów telewizyjnych o charakterze re-
klamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekon-
kursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi 
w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wy-
konywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materia-
łów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związa-
nych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji 
edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kultural-
nych i sportowych, 42 administrowanie stronami kompute-
rowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie systemów kom-
puterowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowe-
go, instalacje oprogramowania komputerowego, programo-
wanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów 
do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania 
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi pro-
jektantów mody. usługi w zakresie wzornictwa przemysło-
wego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowa-
dzanie badań naukowych w kierunku promowania świado-
mości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalne-
go człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządza-
nie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za po-
średnictwem witryny internetowej.
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(210) 472734 (220) 2017 06 08
(731) ALEX W. ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA, Nowiny
(540) Chęcińskie Zamkowe

(531) 02.01.01, 05.07.02, 05.11.15, 07.01.01, 25.01.15, 09.01.10, 
24.11.25, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.15

(510), (511) 32 piwo i napoje na bazie piwa.

(210) 472739 (220) 2017 06 09
(731) SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) SEC
(510), (511) 4 paliwa gazowe, 9 przyrządy i instrumenty po-
miarowe, kontrolne i badawcze stosowane w energetyce, 
35 usługi w zakresie gromadzenia, ekspozycji i stworzenia 
klientom warunków dogodnego doboru i zakupu w sklepie 
wielobranżowym lub hurtowni paliw stałych, ciekłych, gazo-
wych oraz produktów pochodnych z tych paliw, materiałami 
instalacyjnymi i eksploatacyjnymi stosowanymi w ogrzew-
nictwie, usługi pośrednictwa handlowego polegające 
na przefakturowaniu towarów,  doradztwo handlowe w za-
kresie branży ciepłowniczej, 36 usługi prowadzone w agen-
cji pośrednictwa i obrotu nieruchomościami, zarządzanie 
majątkiem nieruchomym i nieruchomościami mieszkalnymi, 
37 usługi w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji 
urządzeń grzewczych i przesyłających ciepło oraz aparatu-
ry kontrolno-pomiarowej i układów automatycznej regulacji 
i rozliczenia energii cieplnej, usługi instalowania, konserwacji 
i naprawy wytwornic pary, usługi dotyczące instalowania, 
konserwacji i naprawy instrumentów i przyrządów po-
miarowych, kontrolnych i testujących w branży grzewczej, 
doradztwo specjalistyczne w zakresie budowy, instalacji, 
remontów i eksploatacji urządzeń grzewczych, roboty ogól-
nobudowlane w zakresie obiektów liniowych, rurociągów, 
linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomu-
nikacyjnych, usługi budowlane, specjalistyczne dotyczące 
branży ciepłowniczej, usługi instalacyjno-elektryczne i elek-
trycznosygnalizacyjne, instalowanie dźwigów osobowych 
i towarowych oraz schodów, podestów ruchomych, usługi 
budowlano-izolacyjne, wykonywanie instalacji centralnego 
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji wodno-
kanalizacyjnych i gazowych, usługi w zakresie budowy i wy-
posażania kotłowni, 39 dystrybucja i przesyłanie energii elek-
trycznej i cieplnej oraz pary i ciepłej wody, dystrybucja paliw 
gazowych, towarowy transport drogowy pojazdami spe-
cjalizowanymi, 40 produkcja energii elektrycznej i cieplnej 
na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, wytwarzanie 
i przetwarzanie pary wodnej i gorącej wody, 41 organizowa-
nie i obsługa kursów, szkoleń, seminariów, konferencji, kon-
gresów, zjazdów oraz sympozjów w zakresie projektowania, 
budowy, eksploatacji i napraw urządzeń i sieci grzewczych, 

42 usługi w zakresie bilansowania potrzeb i prognozowania 
rozwoju oraz zapotrzebowania na energię cieplną i wodę, 
sporządzanie planów zaopatrzenia w ciepło i utrzymanie 
zapasów paliw w celu zapewnienia ciągłości dostarczanej 
energii gminom, prace badawczo-rozwojowe w zakresie za-
opatrzenia na energię cieplną i wodę, wykonywanie analiz 
technicznych, poszukiwania geologiczne, usługi geodezyjne 
i kartograficzne, ekspertyzy inżynieryjne w zakresie budowy 
urządzeń wytwarzających energię cieplną, projektowanie 
sieci przesyłających energię elektryczną i cieplną, projekto-
wanie konstrukcji i urządzeń do wytwarzania elektryczności, 
ciepła, pary i gorącej wody, ekspertyzy i doradztwo w zakre-
sie promocji projektów urządzeń i instalacji energooszczęd-
nych i ekologicznych, usługi projektowania budowlanego, 
urbanistycznego i technologicznego.

(210) 472771 (220) 2017 06 09
(731) JODŁOWSKI WIKTOR, Gdynia
(540) talkersi

(531) 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elek-
troniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, 
podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej, podręcz-
niki szkoleniowe w formie elektronicznej do pobrania, pod-
ręczniki szkoleniowe w formie programu komputerowego, 
programy komputerowe, programy komputerowe nagrane, 
programy do pobrania, programy do gier elektronicznych, 
programy komputerowe do celów edukacji, 16 publikacje 
drukowane, podręczniki edukacyjne lub szkoleniowe, książ-
ki edukacyjne lub szkoleniowe, czasopisma edukacyjne lub 
szkoleniowe, podręczniki pomocnicze do nauki, 41 edukacja 
językowa, kursy językowe, organizacja egzaminów, organizo-
wanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, obozy 
edukacyjne lub rozrywkowe, tłumaczenia językowe, tłuma-
czenia językowe ustne, publikowanie tekstów, publikowanie 
tekstów edukacyjnych, publikowanie materiałów drukowa-
nych, publikowanie podręczników, publikowanie czasopism, 
publikowanie książek, publikowanie multimedialnych ksią-
żek, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie dy-
daktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie drogą 
elektroniczną, publikowanie on-line elektronicznych książek 
lub czasopism.

(210) 472779 (220) 2017 06 09
(731) WILK ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- 

-USŁUGOWE AMEX, Katowice
(540) DALL’ACQUA

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, kamienie szlachetne, perły natu-
ralne i sztuczne, metale szlachetne przetworzone i półprze-
tworzone, zegary i zegarki, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa 
oraz sprzedaż wysyłkowa biżuterii i wyrobów jubilerskich, 
prowadzenie sklepów jubilerskich, hurtowni jubilerskich i ju-
bilerskich sklepów Internetowych, organizacja wystaw wy-
robów jubilerskich w celach handlowych lub reklamowych, 
37 naprawy biżuterii i wyrobów jubilerskich, 42 projektowa-
nie biżuterii i wyrobów jubilerskich.
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(210) 472781 (220) 2017 06 09
(731) WILK ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- 

-USŁUGOWE AMEX, Katowice
(540) D \

(531) 26.01.17, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 14 biżuteria, kamienie szlachetne, perły natu-
ralne i sztuczne, metale szlachetne przetworzone i półprze-
tworzone, zegary i zegarki, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa 
oraz sprzedaż wysyłkowa biżuterii i wyrobów jubilerskich, 
prowadzenie sklepów jubilerskich, hurtowni jubilerskich i ju-
bilerskich sklepów internetowych, organizacja wystaw wy-
robów jubilerskich w celach handlowych lub reklamowych, 
37 naprawy biżuterii i wyrobów jubilerskich, 42 projektowa-
nie biżuterii i wyrobów jubilerskich.

(210) 472783 (220) 2017 06 09
(731) WILK ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- 

-USŁUGOWE AMEX, Katowice
(540) 

(531) 01.15.24, 26.01.03, 26.01.13
(510), (511) 14 biżuteria, kamienie szlachetne, perły natu-
ralne i sztuczne, metale szlachetne przetworzone i półprze-
tworzone, zegary i zegarki, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa 
oraz sprzedaż wysyłkowa biżuterii i wyrobów jubilerskich, 
prowadzenie sklepów jubilerskich, hurtowni jubilerskich i ju-
bilerskich sklepów internetowych, organizacja wystaw wy-
robów jubilerskich w celach handlowych lub reklamowych, 
37 naprawy biżuterii i wyrobów jubilerskich, 42 projektowa-
nie biżuterii i wyrobów jubilerskich.

(210) 472810 (220) 2017 06 12
(731) Steigenberger Hotels AG, Frankfurt, DE
(540) Jaz in the city

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport pasażerski, usługi prowadzenia wy-
cieczek, usługi agencji rezerwującej podróże, organizowanie 
i prowadzenie podróży, rejsów wycieczkowych, wycieczek 
oraz wycieczek z przewodnikiem, eskortowanie podróż-
nych, organizowanie i prowadzenie podróży biznesowych, 

grupowych i wakacyjnych, wypożyczanie samochodów i in-
nych pojazdów, rezerwacja transportu, udzielanie informacji 
w zakresie podróży i transportu, doradztwo w związku z po-
dróżowaniem, 41 planowanie i organizowanie imprez roz-
rywkowych, sportowych i kulturalnych, 43 usługi hotelowe, 
prowadzenie restauracji i kurortów, dostarczanie żywności 
i napojów, zakwaterowanie tymczasowe, rezerwacja zakwa-
terowania, udzielanie informacji i porad w związku z wyżej 
wymienionymi usługami, wszystkie wyżej wymienione 
usługi, także za pośrednictwem mediów elektronicznych 
i Internetu.

(210) 472811 (220) 2017 06 12
(731) Steigenberger Hotels AG, Frankfurt, DE
(540) Jaz

(531) 27.05.01
(510), (511) 39 transport pasażerski, usługi prowadzenia wy-
cieczek, usługi agencji rezerwującej podróże, organizowanie 
i prowadzenie podróży, rejsów wycieczkowych, wycieczek 
oraz wycieczek z przewodnikiem, eskortowanie podróż-
nych, organizowanie i prowadzenie podróży biznesowych, 
grupowych i wakacyjnych, wypożyczanie samochodów i in-
nych pojazdów, rezerwacja transportu, udzielanie informacji 
w zakresie podróży i transportu, doradztwo w związku z po-
dróżowaniem, 41 planowanie i organizowanie imprez roz-
rywkowych, sportowych i kulturalnych, 43 usługi hotelowe, 
prowadzenie restauracji i kurortów, dostarczanie żywności 
i napojów, zakwaterowanie tymczasowe, rezerwacja zakwa-
terowania, udzielanie informacji i porad w związku z wyżej 
wymienionymi usługami, wszystkie wyżej wymienione 
usługi, także za pośrednictwem mediów elektronicznych 
i Internetu.

(210) 472813 (220) 2017 06 12
(731) Steigenberger Hotels AG, Frankfurt, DE
(540) Jaz in the city

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport pasażerski, usługi prowadzenia wy-
cieczek, usługi agencji rezerwującej podróże, organizowanie 
i prowadzenie podróży, rejsów wycieczkowych, wycieczek 
oraz wycieczek z przewodnikiem, eskortowanie podróż-
nych, organizowanie i prowadzenie podróży biznesowych, 
grupowych i wakacyjnych, wypożyczanie samochodów i in-
nych pojazdów, rezerwacja transportu, udzielanie informacji 
w zakresie podróży i transportu, doradztwo w związku z po-
dróżowaniem, 41 planowanie i organizowanie imprez roz-
rywkowych, sportowych i kulturalnych, 43 usługi hotelowe, 
prowadzenie restauracji i kurortów, dostarczanie żywności 
i napojów, zakwaterowanie tymczasowe, rezerwacja zakwa-
terowania, udzielanie informacji i porad w związku z wyżej 
wymienionymi usługami, wszystkie wyżej wymienione 
usługi, także za pośrednictwem mediów elektronicznych 
i Internetu.
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(210) 472820 (220) 2017 06 12
(731) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) DOKTOR

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 zastawa stołowa, szklanki, kieliszki, naczy-
nia do picia i akcesoria barowe, 25 odzież, nakrycia głowy, 
32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, 
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje orzeź-
wiające, napoje witaminizowane, aromatyzowane napoje 
gazowane, sorbety w postaci napojów, napoje owocowe, 
napoje warzywne, koktajle bezalkoholowe, woda, woda mi-
neralna i gazowana, syropy owocowe, preparaty do produk-
cji napojów.

(210) 472821 (220) 2017 06 12
(731) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) DOCTOR

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 zastawa stołowa, szklanki, kieliszki, naczy-
nia do picia i akcesoria barowe, 25 odzież, nakrycia głowy, 
32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, 
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje orzeź-
wiające, napoje witaminizowane, aromatyzowane napoje 
gazowane, sorbety w postaci napojów, napoje owocowe, 
napoje warzywne, koktajle bezalkoholowe, woda, woda mi-
neralna i gazowana, syropy owocowe, preparaty do produk-
cji napojów.

(210) 472822 (220) 2017 06 12
(731) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) DR.

(531) 27.05.01, 24.17.02, 26.04.01
(510), (511) 21 zastawa stołowa, szklanki, kieliszki, naczy-
nia do picia i akcesoria barowe, 25 odzież, nakrycia głowy, 
32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, 
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje orzeź-
wiające, napoje witaminizowane, aromatyzowane napoje 
gazowane, sorbety w postaci napojów, napoje owocowe, 
napoje warzywne, koktajle bezalkoholowe, woda, woda mi-
neralna i gazowana, syropy owocowe, preparaty do produk-
cji napojów.

(210) 472823 (220) 2017 06 12
(731) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) DR

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 zastawa stołowa, szklanki, kieliszki, naczy-
nia do picia i akcesoria barowe, 25 odzież, nakrycia głowy, 
32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, 
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje orzeź-
wiające, napoje witaminizowane, aromatyzowane napoje 
gazowane, sorbety w postaci napojów, napoje owocowe, 
napoje warzywne, koktajle bezalkoholowe, woda, woda mi-
neralna i gazowana, syropy owocowe, preparaty do produk-
cji napojów.

(210) 472832 (220) 2017 06 12
(731) LOŻA KRZYSZTOF NOWOSAD SPÓŁKA JAWNA, 

Kraków
(540) Victoria’s specials

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 02.09.01, 
09.01.09

(510), (511) 29 zupy, kapusta kwaszona, warzywa maryno-
wane, przetwory warzywne.

(210) 472863 (220) 2017 06 12
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE TORAF LESZEK, 

TOMASZ, RAFAŁ WĘGRZYNOWSCY SPÓŁKA JAWNA, 
Kluczbork

(540) LW TORAF

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 nasiona.

(210) 472866 (220) 2017 06 12
(731) POLAK MAREK, DUDELAS RYSZARD PPH 

KANCELARIA NR 10 SPÓŁKA CYWILNA, Tarnów
(540) 

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 26.11.01, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, mięso surowe, mięso bez kości, mięso 
z kością w tym m.in. mięso świni (wieprzowina), mięso doro-
słego bydła domowego tj. krów, jałówek, buhajów, wołów 
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(wołowina), mięso cieląt (cielęcina), mięso drobiowe z pta-
ków hodowlanych tj. kur, gęsi, kaczek, indyków, strusi, mięso 
dorosłych owiec (baranina), mięso młodych owiec (jagnię-
cina), mięso konia (konina), mięso upolowanych zwierząt 
(dziczyzna) w tym dzikiego ptactwa, saren, dzików, zajęcy 
i innych, mięso kóz (kozina), mięso osłów, mięso królików, 
wszystkie wymienione rodzaje mięs w całości i częściach 
(po rozbiorze) oraz w formie półproduktów mięsnych, prze-
tworów mięsnych i wyrobów gotowych mięsnych uzyski-
wanych w procesach takich jak liofilizacja, chłodzenie, pod-
mrożenie, mrożenie, suszenie, parzenie, obgotowywanie, 
gotowanie, smażenie, duszenie, pieczenie, pasteryzacja, ste-
rylizacja, tyndalizacja, peklowanie, antyoksydacja, wędzenie, 
solenie, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
w sieci sklepów i na stronie internetowej zarówno w hurcie 
jak i detalu w tym usługi prowadzenia hurtowni, sklepów 
detalicznych stacjonarnych i internetowych oraz sprzeda-
ży bezpośredniej i wysyłkowej artykułów takich jak mięso, 
mięso surowe, mięso bez kości, mięso z kością w tym m.in. 
mięso świni (wieprzowina), mięso dorosłego bydła domowe-
go tj. krów, jałówek, buhajów, wołów itd. (wołowina), mięso 
cieląt (cielęcina), mięso drobiowe z ptaków hodowlanych  
tj. kur, gęsi, kaczek, indyków, strusi itd., mięso dorosłych owiec 
(baranina), mięso młodych owiec (jagnięcina), mięso konia 
(konina), mięso upolowanych zwierząt (dziczyzna) w tym 
dzikiego ptactwa, saren, dzików, zajęcy i innych, mięso kóz 
(kozina), mięso osłów, mięso królików, wszystkie wymienione 
rodzaje mięs w całości i częściach (po rozbiorze) oraz w for-
mie półproduktów mięsnych, przetworów mięsnych i wyro-
bów gotowych mięsnych uzyskiwanych w procesach takich 
jak liofilizacja, chłodzenie, podmrożenie, mrożenie, suszenie, 
parzenie, obgotowywanie, gotowanie, smażenie, duszenie, 
pieczenie, pasteryzacja, sterylizacja, tyndalizacja, peklowa-
nie, antyoksydacja, wędzenie, solenie, prowadzenie usług 
w zakresie: agencji importowo-eksportowej, agencji infor-
macji handlowej, agencji reklamowej, badanie rynku, udzie-
lanie handlowych informacji i porad konsumentom, handlo-
we wyceny, prezentowanie produktów mięsnych w mediach 
do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizowanie wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, reklamy za po-
średnictwem sieci komputerowej, telewizyjnej i prasowej, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, promocji sprze-
daży dla osób trzecich, doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, nego-
cjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trze-
cich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, 
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą - handlo-
wą, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich mięsa i produktów pocho-
dzenia mięsnego oraz wytworzonych na bazie mięsa i jego 
pochodnych, usługi w zakresie analityki cenowej w tym po-
równywania cen, 39 usługi transportowe, usługowy przewóz 
rzeczy, usługowy przewóz osób, przewóz samochodami 
ciężarowymi rzeczy, informacja o transporcie,  pośrednictwo 
w transporcie rzeczy, rezerwacja środków transportu, trans-
port i przechowywanie odpadów, transport i przechowywa-
nie śmieci, transport kolejowy, transport łodziami i statkami, 
transport morski, transport rzeczny, transport samochoda-
mi opancerzonymi, transport materiałów niebezpiecznych, 
transport chemikaliów, transport materiałów radioaktyw-
nych i rozszczepialnych, transport specjalistyczny, fracht, ma-
gazynowanie, wynajem magazynów i miejsc składowania 

towarów, maklerstwo transportowe, pakowanie produktów, 
pakowanie towarów, prowadzenie parkingów, udostęp-
nianie i wynajmowanie miejsc parkingowych, autobusowe 
usługi transportowe, wynajem i wypożyczanie kontenerów 
magazynowych, wynajem i wypożyczanie środków trans-
portu, wynajem i wypożyczanie samochodów, pośrednic-
two frachtowe, transport powietrzny, transport promowy, 
przewożenie ładunków, usługi załadunku, usługi rozładunku, 
usługi składowania, usługi magazynowania, usługi przecho-
wywania, usługi spedycji towarów.

(210) 472869 (220) 2017 06 12
(731) GUTEK TOMASZ, Mogilany
(540) HOTEL LEGEND OF OLD TOWN

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 43 hotele, restauracje, snack-bary, kawiarnie, wy-
najmowanie noclegów, pensjonaty.

(210) 472870 (220) 2017 06 12
(731) TRZCIŃSKI MARCIN  DOHAL, Warszawa
(540) dohal

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.04
(510), (511) 6 aluminium, barierki ochronne metalowe, belki 
metalowe, biały metal, bramy metalowe, futryny do drzwi 
metalowe, klamki do drzwi metalowe, konstrukcje metalo-
we, szkielety ramowe konstrukcji metalowych budowlanych, 
konstrukcje przenośne metalowe, materiały konstrukcyjne 
metalowe, nadproża metalowe, odrzwia metalowe, okienni-
ce metalowe, okna metalowe, osprzęt do  okien metalowych, 
okucia metalowe, ościeżnice metalowe, panele konstruk-
cyjne metalowe, progi metalowe, 19 betonowe elementy 
budowlane, boazeria niemetalowa, konstrukcje budowlane 
niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, szkło budow-
lane, budowlane materiały niemetalowe, okienne szkło dla 
budownictwa, okładziny niemetalowe dla budownictwa, za-
prawy budowlane, 37 nadzór budowlany, instalowanie drzwi 
i okien, murowanie, usługi wykonawcy robót budowlanych, 
usługi budowlane związane z budową budynków mieszkal-
nych i przemysłowych.

(210) 472889 (220) 2017 06 13
(731) CROWD COMMUNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Polakpotrafi.pl

(531) 02.09.20, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usłu-
gi finansowania, zbiórki funduszy i sponsorowanie finanso-
we, usługi crowdfundingu, pośredniczenie w gromadzeniu 



Nr  ZT32/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 85

funduszy na cele społeczne, gromadzenie funduszy celo-
wych, organizacja zbiórek, organizacja zbiórek charytatyw-
nych, udostępnianie platformy internetowej w celu zbiórki 
pieniędzy na projekty użytkowników, organizowanie zbiera-
nia funduszy, organizowanie finansowania projektów, usługi 
związane ze zbiórką funduszy.

(210) 472899 (220) 2017 06 13
(731) BISZKOWIECKA ANNA MEDIA PRESS, Katowice
(540) wybieram polskie

(531) 01.17.11, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi z zakresu promocji sprzedaży dla osób 
trzecich, badanie i monitorowanie rynku, badanie opinii 
publicznej, 41 organizowanie konkursów ekonomicznych 
połączonych z przyznawaniem wyróżnień w obszarze dzia-
łalności handlowej obejmujące nagradzanie masowych pro-
duktów rynkowych.

(210) 472907 (220) 2017 06 13
(731) SUKCES TECHNOLOGY GROUP - DZIEMIAŃCZUK 

SPÓŁKA JAWNA, Wasilków
(540) Lock&Block
(510), (511) 6 elementy rolet metalowych zewnętrznych, 
7 wieszaki [części maszyn].

(210) 472920 (220) 2017 06 14
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) TRIDEKSI
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u lu-
dzi, leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

(210) 472921 (220) 2017 06 14
(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Bywanie na Dywanie

(531) 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 35 organizacja i prowadzenie kampanii re-
klamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele 
reklamowe w środkach masowego przekazu, produkcja 
filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, 38 emi-
sja sygnału telewizyjnego, rozpowszechnianie programów 
radiowych i telewizyjnych, reportaży, filmów dokumen-
talnych, fabularnych, seriali, widowisk, audycji z interak-
tywnym udziałem widzów, emisja telewizyjna, obsługa 

przekazu dźwięku i obrazu, obsługa przekazy cyfrowego, 
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obra-
zu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów 
i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - In-
ternetu, przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowe-
go i światłowodowego, umożliwienie dostępu do stron 
www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez 
interaktywny portal telewizyjny, usługa telekomunikacyj-
na polegająca na dostarczaniu materiałów edukacyjnych 
i rozrywkowych w formie plików multimedialnych prze-
znaczonych do zapisu na komputerze, usługa telekomu-
nikacyjna polegająca na dostępie do usług edukacyjnych 
i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji 
interaktywnej, 41 organizacja rozrywki i nauczania, organi-
zacja widowisk telewizyjnych, produkcja filmów dokumen-
talnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, 
organizacja teleturniejów i konkursów, organizacja audycji 
z udziałem ekspertów i interaktywnym udziałem widzów, 
organizacja konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, za-
baw, zawodów, seansów filmowych, spektakli teatralnych, 
dostarczanie informacji, rozrywki oraz usług edukacyjnych 
i szkoleniowych w formie plików multimedialnych nie prze-
znaczonych do zapisu na komputerze, dostarczanie infor-
macji o rozrywce, edukacji, programach telewizyjnych, gry 
komputerowe dostępne on-line, obsługa organizacyjna 
produkcji telewizyjnej i filmowej.

(210) 472939 (220) 2017 06 14
(731) PROPERTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RynekPierwotny Portal Nowych Nieruchomości

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.15.09, 26.04.01, 26.04.09, 07.01.08
(510), (511) 35 obsługa marketingowa obrotu nierucho-
mościami, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych 
i komercyjnych, reklama i marketing, reklama i usługi re-
klamowe, reklama na billboardach elektronicznych, rozpo-
wszechnianie danych związanych z reklamą, gromadzenie 
informacji związanych z reklamą, reklama online za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklama w Internecie dla osób 
trzecich, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamo-
wych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci 
komunikacyjne, usługi reklamowe dotyczące nieruchomo-
ści, reklama bannerowa, reklama za pośrednictwem sieci 
telefonii komórkowej, informacja marketingowa, planowanie 
strategii marketingowych, 36 usługi w zakresie nierucho-
mości, doradztwo w zakresie nieruchomości, pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, doradztwo w dziedzinie zaku-
pu nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania nierucho-
mości mieszkaniowych, udzielanie informacji dotyczących 
nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nierucho-
mości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 
42 programowanie stron internetowych, programowanie 
oprogramowania do platform internetowych, programowa-
nie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, 
programowanie oprogramowania do portali internetowych, 
chatroomów, linii chatów i forów internetowych, rozwój, pro-
gramowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
pisanie oprogramowania komputerowego.
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(210) 472962 (220) 2017 06 14
(731) ATS BALICKI, FLOREK SPÓŁKA JAWNA, Grzegorzów
(540) OPTIME

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 okulary, okulary słoneczne i soczewki kontak-
towe,  pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła kontaktowe, 
przenośne pojemniczki na szkła kontaktowe.

(210) 472971 (220) 2017 06 14
(731) CZERWIŃSKI MARCIN LECZNICA DLA ZWIERZĄT 

HOMEOPATIA, Komorniki
(540) ŚWIĘTA KROWA 100% Beef

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.15, 26.01.17, 26.01.18, 03.04.02
(510), (511) 43 oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, przygotowywanie i zaopatrywanie w żyw-
ność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowy-
wanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, 
oferowanie żywności i napojów w bistrach, restauracje ofe-
rujące dania na wynos, serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, bary przekąskowe, usługi w zakresie 
jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowywania je-
dzenia i napojów.

(210) 472972 (220) 2017 06 14
(731) CZERWIŃSKI MARCIN LECZNICA DLA ZWIERZĄT 

HOMEOPATIA, Komorniki
(540) „ŚWIĘTA KROWA”
(510), (511) 43 oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, przygotowywanie i zaopatrywanie w żyw-
ność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowy-
wanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, 
oferowanie żywności i napojów w bistrach, restauracje ofe-
rujące dania na wynos, serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, bary przekąsko we, usługi w zakresie 
jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowywania je-
dzenia i napojów.

(210) 472993 (220) 2017 06 16
(731) UPL Corporation Limited, Port Louis, MU
(540) INTEN
(510), (511) 1 nawozy i środki chemiczne dla rolnictwa, zło-
żone nawozy mikroodżywkowe, nawozy dla roślin pocho-
dzenia organicznego, dodatki chemiczne do fungicydów, 
dodatki chemiczne do środków owadobójczych, środki 
do konserwacji kwiatów, chemikalia do leśnictwa, fosfor, pre-
paraty do regulacji wzrostu roślin, karbolineum do ochrony 
roślin, 5 pestycydy, środki owadobójcze (insektycydy), środki 

grzybobójcze (fungicydy), herbicydy, środki robakobójcze, 
środki przeciwko gryzoniom, środki chwastobójcze, środki 
chwastobójcze i do niszczenia robactwa.

(210) 472994 (220) 2017 06 16
(731) UPL Corporation Limited, Port Louis, MU
(540) THIOPRON
(510), (511) 1 nawozy i środki chemiczne dla rolnictwa, zło-
żone nawozy mikroodżywkowe, nawozy dla roślin pocho-
dzenia organicznego, dodatki chemiczne do fungicydów, 
dodatki chemiczne do środków owadobójczych, środki 
do konserwacji kwiatów, chemikalia do leśnictwa, fosfor, pre-
paraty do regulacji wzrostu roślin, karbolineum do ochrony 
roślin, 5 pestycydy, środki owadobójcze (insektycydy), środki 
grzybobójcze (fungicydy), herbicydy, środki robakobójcze, 
środki przeciwko gryzoniom, środki chwastobójcze, środki 
chwastobójcze i do niszczenia robactwa.

(210) 472995 (220) 2017 06 16
(731) UPL Corporation Limited, Port Louis, MU
(540) MIGHTY
(510), (511) 1 nawozy i środki chemiczne dla rolnictwa, zło-
żone nawozy mikroodżywkowe, nawozy dla roślin pocho-
dzenia organicznego, dodatki chemiczne do fungicydów, 
dodatki chemiczne do środków owadobójczych, środki 
do konserwacji kwiatów, chemikalia do leśnictwa, fosfor, pre-
paraty do regulacji wzrostu roślin, karbolineum do ochrony 
roślin, 5 pestycydy, środki owadobójcze (insektycydy), środki 
grzybobójcze (fungicydy), herbicydy, środki robakobójcze, 
środki przeciwko gryzoniom, środki chwastobójcze, środki 
chwastobójcze i do niszczenia robactwa.

(210) 473001 (220) 2017 06 16
(731) YOLO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Karta pożyczkowa TRZYNASTKA
(510), (511) 36 doradztwo finasowe, operacje finansowe, 
pożyczki jako usługi finansowe.

(210) 473002 (220) 2017 06 16
(731) GRZEBIELA CORREIA AGATA PILATES, Warszawa
(540) one passion different bodies

(531) 24.17.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauka Pilatesu, 44 usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi, Pilates terapeutyczny.

(210) 473004 (220) 2017 06 16
(731) HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do spawania gorącym powietrzem, 
maszyny do zgrzewania kontaktowego, maszyny do spawa-
nia materiałów z tworzyw sztucznych, wytłaczarki, maszyny 
do obróbki tworzyw sztucznych, 9 sterowniki elektryczne, 
urządzenia pomiarowe, do liczenia, wyrównywania i kalibra-
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cji, przyrządy do pomiaru temperatury, 11 dmuchawy gorą-
cego powietrza, dmuchawy zimnego powietrza, urządzenia 
na gorące powietrze, 37 naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych, naprawa 
i konserwacja urządzeń grzewczych, naprawa urządzeń elek-
trycznych, naprawa maszyn.

(210) 473012 (220) 2017 06 16
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) WHITE DOG
(510), (511) 29 wędliny, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiełbasa 
swojska, tłusta i mocno przyprawiona kiełbasa [knockwurst], 
kiełbasa pepperoni, kiełbaski Bratwurst, surowe kiełbasy, 
30 kanapki, kanapki z mięsem, kanapki z frankfurterkami, 
kanapki z parówką [hot dog], zawijane kanapki typu wrap, 
dania gotowe i wytrawne przekąski, gotowe dania z mięsa, 
bułki nadziewane, hamburgery w bułkach, gorąca kiełbaska 
i keczup w rozciętych bułkach, paszteciki z kiełbaskami, sosy, 
gotowe sosy, sosy [przyprawy], sosy na bazie pomidorów, 
keczup, musztarda, majonez, pasty do smarowania na bazie 
majonezu, pasty do smarowania na bazie majonezu i ke-
czupu, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi 
restauracyjne, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie 
[bufety], usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i na-
pojów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i na-
poje do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności 
i napojów za pośrednictwem furgonetek, usługi barów typu 
fast-food na wynos, usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos.

(210) 473013 (220) 2017 06 16
(731) UPL Corporation Limited, Port Louis, MU
(540) PLANET C
(510), (511) 1 nawozy i środki chemiczne dla rolnictwa, zło-
żone nawozy mikroodżywkowe, nawozy dla roślin pocho-
dzenia organicznego, dodatki chemiczne do fungicydów, 
dodatki chemiczne do środków owadobójczych, środki 
do konserwacji kwiatów, chemikalia do leśnictwa, fosfor, pre-
paraty do regulacji wzrostu roślin, karbolineum do ochrony 
roślin, 5 pestycydy, środki owadobójcze (insektycydy), środki 
grzybobójcze (fungicydy), herbicydy, środki robakobójcze, 
środki przeciwko gryzoniom, środki chwastobójcze, środki 
chwastobójcze i do niszczenia robactwa.

(210) 473015 (220) 2017 06 19
(731) ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ JAMAR 

SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA, Albertów
(540) JAMAR Pełny Energii JAMAR Full of Energy
(510), (511) 29 mięso, ryby nieżywe, drób, dziczyzna, wyro-
by z tych produktów nie zawarte w innych klasach, konserwy 
mięsne i rybne, konserwy z owocami i warzywami, ekstrakty 
mięsne, owoce, warzywa i grzyby konserwowane, suszone, 
mrożone i gotowane, owoce konserwowane w alkoholu, 
owoce w cukrze, rośliny strączkowe konserwowane, galaret-
ki jadalne, dżemy, konfitury, marmolady, kompoty, kapusta 
kwaszona, koncentrat pomidorowy, przecier pomidorowy, 
sok pomidorowy do celów kulinarnych, pektyna do celów 
spożywczych, pikle, sałatki owocowe, sałatki warzywne, 
skórki owocowe, soki warzywne do przyrządzania potraw, 
soki roślinne do gotowania, chrupki owocowe i ziemniacza-
ne, zupy, składniki do sporządzania żup, buliony, preparaty 
do produkcji bulionów, koncentraty bulionu, jaja, mleko, pro-
dukty mleczne, oleje jadalne, tłuszcze jadalne, 30 ocet, musz-

tarda, majonez, miód, ketchup, sosy jako przyprawy, sosy 
do mięs, sosy z pomidorów, sosy sałatkowe, sól kuchenna, 
przyprawy, przyprawa do zup, przyprawa do sałatek i sosów, 
zielenina jako przyprawa, 31 produkty rolnicze, ogrodnicze 
i leśne nie ujęte winnych klasach, świeże owoce, świeże wa-
rzywa, świeże grzyby, ziarna zbóż, zioła ogrodowe świeże, 
żywe zwierzęta, nasiona, rośliny, kwiaty, karma dla zwierząt, 
słód, 32 napoje bezalkoholowe, ekstrakty owocowe bezal-
koholowe, syropy do produkcji napojów, preparaty do pro-
dukcji napojów, esencje do produkcji napojów, napoje owo-
cowe, soki owocowe i warzywne, piwo, woda gazowana, 
woda mineralna, lemoniada, pastylki do napojów musujące, 
proszki do napojów musujące, woda jako napój, 39 usługi 
składowania towarów, pakowanie towarów, konfekcjonowa-
nie towarów, dostarczanie towarów, usługi transportowe.

(210) 473018 (220) 2017 06 19
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) ACTIVATEL
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokar-
mowy, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy 
diety, preparaty witaminowe, suplementy diety zawierające 
alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy 
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające 
enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplemen-
ty diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające 
kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, su-
plementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy 
diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające 
propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, su-
plementy diety zawierające siemię lniane, 32 lemoniada, na-
poje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, 
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholo-
we o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, 
napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, 
napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje 
sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, bez-
alkoholowe napoje z soków owocowych, sok pomidorowy 
jako napój, soki warzywne jako napoje, sorbety jako napo-
je, syropy do napojów, woda jako napoje, woda gazowana, 
woda mineralna jako napoje, woda stołowa.

(210) 473019 (220) 2017 06 19
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) FIGLOVE
(510), (511) 3 nielecznicze środki czyszczące do higieny in-
tymnej, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej 
lub dezodoryzacji, preparaty do higieny intymnej lub do ce-
lów dezodorujących jako przybory toaletowe, żele do ma-
sażu, inne niż do celów medycznych, 5 intymne preparaty 
nawilżające, mydła dezynfekujące, 10 artykuły antykoncep-
cyjne, gumowe lalki jako akcesoria seksualne, prezerwatywy, 
zabawki erotyczne, 25 bielizna osobista, body jako bielizna, 
gorsety jako bielizna damska, halki jako bielizna.

(210) 473020 (220) 2017 06 19
(731) GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI 

CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Gdańsk

(540) GPEC PRO
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(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 37 wykonawstwo, konserwacja i remonty insta-
lacji grzewczych i wodociągowych, węzłów cieplnych oraz 
rurociągów przesyłowych (węzły cieplne, przyłącza), wyko-
nawstwo instalacji elektrycznej współpracującej z urządze-
niami ciepłowniczymi (węzły, podstacje), montaż instalacji 
przemysłowych, montaż instalacji centralnego ogrzewania, 
renowacja instalacji przemysłowych, montaż, konserwacja 
i remonty aparatury kontrolno-pomiarowej, naprawy ciepło-
mierzy, budownictwo (budownictwo mieszkaniowe i robo-
ty publiczne), naprawy budynków, nadzór budowlany i insta-
lacyjny, instalowanie i konserwacja wszelkiego typu sprzętu 
elektrycznego i elektromechanicznego do celów przemysło-
wych lub zbiorowych, instalowanie i konserwacja sieci tele-
komunikacyjnych i informatycznych, instalowanie i konser-
wacja wyposażenia i systemów do transportu i dystrybucji 
energii, instalowanie i konserwacja automatyki, instalowanie 
i konserwacja systemów i infrastruktury transportowej (ko-
lejowej, miejskiej, drogowej, portowej lub lotniskowej), bu-
dowa, instalacja i konserwacja elektrowni wytwarzających 
energię, instalowanie i konserwacja systemów klimatyza-
cyjnych, konstrukcja, renowacja i konserwacja infrastruktury, 
zabytków, kanalizacji, konserwacja zespołu nieruchomości, 
wynajem maszyn i sprzętu budowlanego, usługi sprząta-
nia, 39 dystrybucja energii, dystrybucja energii elektrycznej, 
dostarczanie energii cieplnej, dystrybucja energii cieplnej 
za pomocą miejskiej sieci cieplnej, przesyłanie energii ciepl-
nej za pomocą miejskiej sieci cieplnej, dostarczanie energii 
elektrycznej, transmisja energii elektrycznej, dystrybucja 
energii odnawialnej, magazynowanie energii elektrycznej, 
40 wytwarzanie energii, wytwarzanie energii elektrycznej 
z energii fal, produkcja energii hydroelektrycznej, wytwarza-
nie energii elektrycznej z energii wiatru .

(210) 473022 (220) 2017 06 19
(731) RUTKOWSKA PAULINA LUXURY BEAUTY, Białystok
(540) L Luxury Makeup

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne.

(210) 473029 (220) 2017 06 19
(731) Bartlay Beatrice, St. Neots, GB
(540) Work Smart Not Hard Pracuj Mądrze A Nie Ciężko
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, semi-
nariów, sympozjów, warsztatów szkoleniowych, edukacja, 
kształcenie, prowadzenie wystąpień publicznych o charak-
terze edukacyjnym.

(210) 473054 (220) 2017 06 19
(731) ZAWAL RADZIMIR POLISH METAL TECHNOLOGY, 

Piotrowice
(540) MAJRAD

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble metalowe, meble, meble drewnia-
ne, meble rattanowe, meble metalowe, meble trzcinowe, 
meble bambusowe, meble do salonu, metalowe przesłony 
[meble], szafki metalowe [meble], meble ze szkła, meble z li-
stewek, meble biurowe metalowe, meble wykonane ze stali, 
metalowe szafki ognioodporne [meble], segmenty ścienne 
metalowe [meble], segmenty półek drewnianych [meble], 
zabudowy wystawowe [meble] metalowe, meble ogrodo-
we z aluminium, półki z metalu [meble], elementy metalowe 
mebli segmentowych [meble], meble ogrodowe wykonane 
z metalu, drewniane półki i stojaki [meble], miniaturowe me-
ble wykonane z drewna, meble domowe wykonane z drew-
na, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble ogrodowe 
wykonane z drewna, meble wykonane z substytutów drew-
na, regały metalowe jako systemy półkowe [meble], metalo-
we ramy wystawowe jako gablotki ścienne [meble], meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, stojaki [meble] wy-
konane głównie z drewna do przechowywania, 35 sprzedaż 
detaliczna i hurtowa następujących towarów: meble metalo-
we, meble, meble drewniane, meble rattanowe, meble me-
talowe, meble trzcinowe, meble bambusowe, meble do sa-
lonu, metalowe przesłony [meble], szafki metalowe [meble], 
meble ze szkła, meble z listewek, meble biurowe metalowe, 
meble wykonane ze stali, metalowe szafki ognioodporne 
[meble], segmenty ścienne metalowe [meble], segmenty 
półek drewnianych [meble], zabudowy wystawowe [meble] 
metalowe, meble ogrodowe z aluminium, półki z metalu 
[meble], elementy metalowe mebli segmentowych [meble], 
meble ogrodowe wykonane z metalu, drewniane półki i sto-
jaki [meble], miniaturowe meble wykonane z drewna, me-
ble domowe wykonane z drewna, meble domowe, biurowe 
i ogrodowe, meble ogrodowe wykonane z drewna, meble 
wykonane z substytutów drewna, regały metalowe jako 
systemy półkowe [meble], metalowe ramy wystawowe jako 
gablotki ścienne [meble], meble i akcesoria meblowe wypo-
sażenia domu, stojaki [meble] wykonane głównie z drewna 
do przechowywania.

(210) 473056 (220) 2017 06 19
(731) ZAWAL RADZIMIR POLISH METAL TECHNOLOGY, 

Piotrowice
(540) MAJRAD
(510), (511) 20 meble metalowe, meble, meble drewnia-
ne, meble rattanowe, meble metalowe, meble trzcinowe, 
meble bambusowe, meble do salonu, metalowe przesłony 
[meble], szafki metalowe [meble], meble ze szkła, meble z li-
stewek, meble biurowe metalowe, meble wykonane ze stali, 
metalowe szafki ognioodporne [meble], segmenty ścienne 
metalowe [meble], segmenty półek drewnianych [meble], 
zabudowy wystawowe [meble] metalowe, meble ogrodo-
we z aluminium, półki z metalu [meble], elementy metalowe 
mebli segmentowych [meble], meble ogrodowe wykonane 
z metalu, drewniane półki i stojaki [meble], miniaturowe me-
ble wykonane z drewna, meble domowe wykonane z drew-
na, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble ogrodowe 
wykonane z drewna, meble wykonane z substytutów drew-
na, regały metalowe jako systemy półkowe [meble], metalo-
we ramy wystawowe jako gablotki ścienne [meble], meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, stojaki [meble] wy-
konane głównie z drewna do przechowywania, 35 sprzedaż 
detaliczna i hurtowa następujących towarów: meble metalo-
we, meble, meble drewniane, meble rattanowe, meble me-
talowe, meble trzcinowe, meble bambusowe, meble do sa-
lonu, metalowe przesłony [meble], szafki metalowe [meble], 
meble ze szkła, meble z listewek, meble biurowe metalowe, 



Nr  ZT32/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 89

meble wykonane ze stali, metalowe szafki ognioodporne 
[meble], segmenty ścienne metalowe [meble], segmenty 
półek drewnianych [meble], zabudowy wystawowe [meble] 
metalowe, meble ogrodowe z aluminium, półki z metalu 
[meble], elementy metalowe mebli segmentowych [me-
ble], meble ogrodowe wykonane z metalu, drewniane półki 
i stojaki [meble], miniaturowe meble wykonane z drewna, 
meble domowe wykonane z drewna, meble domowe, biu-
rowe i ogrodowe, meble ogrodowe wykonane z drewna, 
meble wykonane z substytutów drewna, regały metalowe 
(systemy półkowe) [meble], metalowe ramy wystawowe (ga-
blotki ścienne) [meble], meble i akcesoria meblowe wypo-
sażenia domu, stojaki [meble] wykonane głównie z drewna 
do przechowywania.

(210) 473061 (220) 2017 06 19
(731) MORELE.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) digitalo.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, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
je oglądać i kupować w dużym sklepie wielobranżowym, in-
formacja handlowa, prezentacja oferty handlowej w Interne-
cie, promocja sprzedaży, dostarczanie informacji handlowej, 
prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie 
giełd, aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów oraz wy-
staw w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych.

(210) 473071 (220) 2017 06 19
(731) BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) Bakalland Ba! Pełen natury
(510), (511) 29 bakalie, chipsy owocowe, chrupki owocowe, 
dżemy, galaretki owocowe, grzyby konserwowane, jogurt, 
kefir, koktajle mleczne, kompoty owocowe, konserwy i ma-
rynaty warzywne, nadzienie bakaliowe, marmolady, masło 
arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, mieszan-
ki bakaliowe, mieszanki do ciast, mieszanki owoców suszo-
nych, mrożone owoce, oliwki konserwowane, oliwa z oliwek, 
oleje jadalne, orzechy i migdały spreparowane, owoce suszo-
ne, kandyzowane, lukrowane, konserwowane, marynowane, 
gotowane, pestki słonecznika, przeciery owocowe, przeciery 
warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory warzyw-
ne, rodzynki, sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki owo-

cowe, warzywa konserwowane, suszone i gotowane, wiórki 
kokosowe, 30 batony muesli i batony na bazie płatków zbo-
żowych śniadaniowych, chipsy, ciastka, ciasteczka pełno-
ziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe, mieszanki 
płatków zbóż i bakalii, muesli, płatki zbożowe śniadaniowe, 
pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, 
przekąski wytwarzane z muesli, słodycze, słodycze zawiera-
jące owoce, wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe batoni-
ki zbożowe, 31 mak, mieszanki owocowe, migdały, orzechy 
w łupinach, orzechy, orzeszki arachidowe, orzechy laskowe, 
orzechy łuskane, otręby zbożowe, pistacjowe, pestki, ziarna.

(210) 473122 (220) 2017 06 20
(731) OWCZAREK LESZEK, Łódź
(540) Di Case

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe.

(210) 473123 (220) 2017 06 20
(731) OWCZAREK IWONA, Łódź
(540) Deep in mind

(531) 27.05.01, 29.01.12
(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) 473124 (220) 2017 06 20
(731) OWCZAREK IWONA, Łódź
(540) Dim
(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.
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(210) 473125 (220) 2017 06 20
(731) OWCZAREK IWONA, Łódź
(540) Deep in mind
(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) 473126 (220) 2017 06 20
(731) OWCZAREK IWONA, Łódź
(540) Dim

(531) 27.05.01, 29.01.12
(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 in-
ternetowe - 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) 473134 (220) 2017 06 20
(731) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Zibi WSZYSTKO O CZASIE

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 kalkulatory, komputery, kasy rejestrujące, apa-
raty fotograficzne, urządzenia do przetwarzania danych, 
baterie elektryczne, elektryczne i elektroniczne urządzenia 
modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów muzycz-
nych, głośniki, kalkulatory kieszonkowe, tablety, wzmacnia-
cze, zegarki inteligentne, czytniki [sprzęt do przetwarzania 
danych], czytniki kodów kreskowych, 14 zegary, zegarki, 
budziki, czasomierze [zegarki], chronografy, koperty do ze-
garków, kotwiczki [zegarmistrzostwo], mechanizmy do ze-
garów i zegarków, obudowy zegarków, paski do zegarków, 

sprężyny do zegarków, stopery, szkiełka do zegarków, tarcze 
[zegarmistrzostwo], wahadła (wytwarzanie zegarów i zegar-
ków), wskazówki do zegarków, wskazówki zegarowe, zegary 
i zegarki elektryczne, 15 instrumenty muzyczne, 35 sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa kalkulatorów, komputerów, kas reje-
strujących, aparatów fotograficznych, urządzeń do przetwa-
rzania danych, zegarów, zegarków, instrumentów muzycz-
nych, głośników, tabletów, wzmacniaczy, czytników kodów 
kreskowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich oraz 
reklama kalkulatorów, komputerów, kas rejestrujących, apa-
ratów fotograficznych, urządzeń do przetwarzania danych, 
zegarów, zegarków, instrumentów muzycznych, głośników, 
tabletów, wzmacniaczy, czytników kodów kreskowych.

(210) 473146 (220) 2017 06 20
(731) SKŁODOWSCY YACHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Warszawa

(540) KAPITAN BORCHARDT
(510), (511) 35 reklama, reklama zewnętrzna, reklama bane-
rowa, reklama radiowa, reklama i marketing, promocja [re-
klama] podróży, reklama w czasopismach, reklama promo-
cyjna projektów badawczych, reklama za pośrednictwem 
telefonu, reklama na billboardach elektronicznych, promo-
wanie [reklama] działalności gospodarczej, reklama i usłu-
gi reklamowe, reklama biznesowych stron internetowych, 
udzielanie informacji związanych z reklamą, reklama za po-
mocą marketingu bezpośredniego, gromadzenie informacji 
związanych z reklamą, reklama w czasopismach, broszurach 
i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, rekla-
ma w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama związana 
z transportem i dostawą, reklama online poprzez kompute-
rowe sieci komunikacyjne, reklama online za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych on-
line dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komuni-
kacyjne, promocja sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży 
towarów, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, 
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem do nurkowania, promo-
wanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za po-
średnictwem imprez promocyjnych, dystrybucja materiałów 
reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szcze-
gólności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) 
w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów promocyjnych, 
mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza 
w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [za-
równo poza granice jak i w kraju], 39 rejsy łodzią, organizo-
wanie rejsów, rejsy łodziami wycieczkowymi, rezerwacja rej-
sów morskich, organizowanie podróży i rejsów, organizacja 
i rezerwacja rejsów, transport pasażerów statkiem rejsowym, 
udostępnianie statków rejsowych do podróżowania, usługi 
w zakresie rejsów statkami wycieczkowymi, usługi w za-
kresie rejsów na jachtach, 41 organizowanie i prowadzenie 
konferencji, warsztaty w celach szkoleniowych, warsztaty 
w celach rekreacyjnych, warsztaty w celach edukacyjnych, 
kształcenie praktyczne [pokazy], obozy rekreacyjne, usługi 
rekreacyjne, udostępnienie sprzętu rekreacyjnego, usługi 
w zakresie rekreacji, nauka nurkowania, wypożyczanie sprzę-
tu do nurkowania, usługi szkoleniowe dotyczące nurkowania 
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podmorskiego, wynajem sprzętu sportowego do nurkowa-
nia, udostępnianie obiektów i sprzętu do nurkowania, pu-
blikowanie książek, publikowanie opowiadań, publikowanie 
materiałów drukowanych innych niż teksty reklamowe.

(210) 473148 (220) 2017 06 20
(731) JODŁOWSKA DOROTA, MAZGAJ AGNIESZKA JOMAX 

SPÓŁKA CYWILNA, Wieprz
(540) AGiDOR

(531) 09.05.02, 29.01.13, 27.05.05
(510), (511) 40 szycie odzieży na miarę, szycie, produkcja 
na zamówienie.

(210) 473151 (220) 2017 06 20
(731) FUNDACJA TRANSATLANTYK FESTIVAL, Łódź
(540) TRANSATLANTYK FESTIVAL / ŁÓDŹ

(531) 02.03.08, 02.03.23, 29.01.12, 27.05.01, 26.01.14
(510), (511) 16 broszury, czasopisma jako periodyki, druko-
wane publikacje, gazety, karty pocztowe, katalogi, komiksy, 
książki, podręczniki jako książki, prospekty, publikacje druko-
wane, rozkłady, repertuary godzinowe [drukowane], ulotki, 
35 agencje reklamowe, usługi impresariów w działalności 
artystycznej, poszukiwania w zakresie patronatów, produk-
cja filmów reklamowych, projektowanie materiałów rekla-
mowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama 
radiowa, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych [ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama billboardowa, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmo-
wanie przestrzeni reklamowej, reklamy telewizyjne, orga-
nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na to-
wary i usługi dla osób trzecich, wynajem bilbordów [tablic 
reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, 41 wypożyczanie 
aparatów i sprzętu kinematograficznego, edukacja jako na-
uczanie, studia filmowe, wypożyczanie filmów kinowych, 
informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywko-
wych, publikowanie książek, wypożyczanie książek, pokazy 
kształcenia praktycznego, montaż taśm wideo, nagrywanie 
filmów na taśmach wideo jako filmowanie, nauczanie, na-
uczanie korespondencyjne, obsługa sal kinowych, organi-
zowanie balów, organizowanie i prowadzenia warsztatów 
w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, orga-
nizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie 
spektakli [impresariat], usługi obozów wakacyjnych [rozryw-
ka] organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, 

pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż reklamowe, 
producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż 
reklamowe, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja 
mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyj-
nych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, 
publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publi-
kowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, realizacja spektakli, użytkowanie sal kinowych, 
wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo, spo-
rządzanie napisów [np. do filmów w wersji oryginalnej], 
studia filmowe, usługi studia nagrań, wypożyczanie taśm 
wideo, usługi dystrybucji biletów [rozrywka].

(210) 473152 (220) 2017 06 20
(731) ŚPIEWAK ADAM, Starowa Góra
(540) FANCY FASHION

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 25 odzież męska, damska, młodzieżowa, dzie-
cięca i niemowlęca, bielizna osobista, szale, chusty, paski 
do odzieży, szelki, krawaty i muszki, nakrycia głowy, obuwie, 
biustonosze, bluzy, kombinezony, boa na szyję, bryczesy, 
spodnie, dzianina [odzież], dżerseje, etole, fartuchy, futra, 
garnitury, getry, gorsety, halki, kamizelki, koszule, kurtki, kurt-
ki wełniane, kurtki futrzane z kapturem, legginsy, paski, pele-
ryny, odzież gotowa, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, 
płaszcze, podkoszulki, pończochy, podwiązki, rajstopy, ręka-
wiczki, rękawiczki z jednym palcem, sari, sarongi, spódnice, 
spódnico-spodnie, spodenki, stroje plażowe, sukienki, swe-
try, szarfy, szaliki, szlafroki, T-shirty, trykoty, woalki, żakiety, 
wyroby pończosznicze, 35 pokazy towarów, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, działalność handlowa, selek-
cjonowanie towarów odzieżowych w celu umożliwienia 
osobom trzecim obejrzenia i dokonania ich zakupu, 40 kro-
jenie usługowe odzieży, szycie usługowe odzieży, 42 usługi 
projektantów mody, projektowanie odzieży i obuwia, projek-
towanie dodatków wykończeniowych i ozdobnych, wzor-
nictwo przemysłowe, stylizacja dla wzornictwa przemysło-
wego, testowanie materiałów, opracowywanie technologii 
wytwarzania odzieży /formy/, opracowywanie wzornictwa 
odzieży.

(210) 473162 (220) 2017 06 21
(731) BASKIN TIMUR ETNA TRADING, Poznań
(540) CHICK’N GO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.01.15, 26.04.02, 01.01.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, restauracje samoob-
sługowe, bary szybkiej obsługi, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami, transportem, kafeterie 
(bufety).
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(210) 473163 (220) 2017 06 21
(731) ZAKLIKA DARIUSZ, Lipinki
(540) DOBRE SMAKI

(531) 27.05.01, 25.01.01, 25.01.09, 25.01.25
(510), (511) 29 czosnek konserwowy, dżemy, grzyby kon-
serwowane, kapusta kwaszona, kaszanka, kiszone warzywa, 
korniszony, mięso i wędliny, oleje spożywcze, pikle, produkty 
serowarskie, przecier pomidorowy, sałatki warzywne, prze-
tworzone owoce, warzywa i grzyby, 30 batony zbożowe, 
chutney, czekolada, keczup, majonez, makaron, miód, musz-
tarda, sosy, wyroby cukiernicze, 32 napoje na bazie owoców 
i warzyw, sok pomidorowy, soki, syropy do napojów.

(210) 473165 (220) 2017 06 21
(731) URBANOWICZ TOMASZ, Kicin
(540) POZNAŃSKA KLINIKA SERCA TU SERCE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.05, 26.01.18, 02.09.01, 02.09.15
(510), (511) 9 oprogramowanie do pobrania, mobilne apli-
kacje, aplikacje komputerowe do pobrania, publikacje elek-
troniczne, elektroniczne bazy danych, oprogramowanie 
komputerowe związane z dziedziną medyczną, oprogramo-
wanie dla nauki, oprogramowanie edukacyjne.

(210) 473166 (220) 2017 06 21
(731) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 473167 (220) 2017 06 21
(731) MISIĄG GRZEGORZ, Jarosław
(540) Smart Cargo Trans
(510), (511) 38 elektroniczna transmisja wiadomości, danych 
i dokumentów, komunikacja przez terminale komputerowe, 
poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, łączność za pośred-
nictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, mię-
dzynarodowa transmisja danych, nadawanie audio, wideo 
i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci 
łącznościowych, przekazywanie informacji i danych za po-
średnictwem sieci komputerowych oraz Internetu, prze-
kazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług 
on-line i internetu, przesyłanie informacji drogą on-line, 
satelitarna transmisja danych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej on-line, transmisja i odbiór [transmisja] 
informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomu-

nikacyjnej, transmisja i odbiór wiadomości za pomocą ogól-
noświatowych sieci komputerowych, transmisja informacji 
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
39 informacja o transporcie, logistyka transportu, nawiga-
cja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), organizowanie 
transportu, organizowanie transportu towarów, przewo-
żenie i dostarczanie towarów, skomputeryzowane plano-
wanie związane z transportem, skomputeryzowane usługi 
informacyjne w zakresie transportu, śledzenie i namierza-
nie wysyłek [informacja o transporcie], śledzenie pojazdów 
do przewozu pasażerów lub ładunków przy użyciu kompu-
tera lub systemów globalnego pozycjonowania [informacja 
o transporcie], strzeżony transport przedmiotów wartościo-
wych, świadczenie skomputeryzowanych usług doradztwa 
dotyczących transportu, transport, transport i składowanie 
towarów, transport paczek, transport pasażerów i ładunków, 
udzielanie informacji o podróżowaniu za pośrednictwem 
Internetu, udzielanie informacji o samochodach do wy-
najęcia za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji 
związanych z podróżami i transportem za pomocą środ-
ków elektronicznych, usługi agencji spedycyjnych, usługi 
agencji transportowej w zakresie organizowania transportu 
towarów, usługi doradcze związane z transportem towarów, 
usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas 
transportu [informacje dotyczące transportu], usługi frach-
towe, przewóz ładunków i usługi przeprowadzkowe, usługi 
przewozowe towarów, usługi przewozu ładunków, usługi 
przewozu paczek, usługi rezerwacji w zakresie transportu, 
usługi rozładowywania i przepakowywania, usługi śledzenia 
i lokalizowania listów i paczek, usługi transportowe, usługi 
w zakresie monitorowania towarów, usługi w zakresie nawi-
gacji GPS, usługi w zakresie organizowania transportu, usługi 
w zakresie spedycji towarów, usługi w zakresie udostępnia-
nia informacji dotyczących transportu, wysyłka towarów, za-
ładunek i rozładunek towarów.

(210) 473168 (220) 2017 06 21
(731) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 473169 (220) 2017 06 21
(731) POWERBIKE SPÓŁKA AKCYJNA, Dąbrowa
(540) BROGER
(510), (511) 25 odzież, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurto-
wej i detalicznej odzieży.

(210) 473172 (220) 2017 06 21
(731) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec
(540) KWAS OMEGA
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje na ba-
zie piwa, ekstrakty chmielu do produkcji piwa, piwa smako-
we, korzenne piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, 
piwo słodowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], 
drinki na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwo 
bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze.
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(210) 473175 (220) 2017 06 21
(731) NETIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) netia next

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, telemarketing, 
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usłu-
gi marketingowe, wynajem fotokopiarek, 38 informacja o te-
lekomunikacji, komunikacja za pośrednictwem sieci świa-
tłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów 
komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, 
nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, 
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną sie-
cią komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, 
przesyłanie wiadomości, przydzielanie kanałów telekomu-
nikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transfer 
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, trans-
misja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, usługi poczty 
głosowej, usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki 
łączności elektronicznej], usługi telefoniczne, usługi telekon-
ferencyjne, usługi teleksowe, usługi trasowania i podłączania 
do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonfe-
rencji, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń 
[usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo 
przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu teleko-
munikacyjnego, wynajmowanie czasu dostępu do global-
nych sieci komputerowych, wypożyczanie faksów, wypoży-
czanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie 
urządzeń do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu 
do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, 42 aktualizowanie oprogramowania kom-
puterowego, chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumen-
tów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa inter-
netowego, doradztwo w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, doradztwo w zakresie 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, projektowanie systemów komputerowych, usługi 
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi do-
radcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi 
szyfrowania danych, wynajmowanie serwerów WWW, wy-
pożyczanie oprogramowania komputerowego.

(210) 473178 (220) 2017 06 21
(731) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 473203 (220) 2017 06 21
(731) BUCZEK BOGUSŁAW L.E.O., Biłgoraj

(540) HOMLANDO

(531) 29.01.14, 27.05.01, 12.01.09
(510), (511) 9 adaptery częstotliwości radiowej, adaptery 
do łączenia urządzeń multimedialnych, adaptery do sieci 
Ethernet, adaptery do wtyczek, adaptery prądu zmiennego, 
adaptery USB, adaptery elektryczne, akcesoria do montowa-
nia odbiorników radiowych, akumulatory alkaliczne, anteny 
częstotliwości radiowych, anteny do bezprzewodowych 
urządzeń łącznościowych, anteny do sieci telekomunikacyj-
nych, anteny do sygnałów radiowych, anteny jako części 
składowe, anteny radiowe, aparatura i urządzenia do odtwa-
rzania płyt, aparatura i urządzenia do przełączania energii 
elektrycznej, aparatura i urządzenia do przekształcania ener-
gii elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania 
elektryczności, aparatura i urządzenia do regulowania elek-
tryczności, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii 
elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia elek-
tryczności, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu 
energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia 
i przechowywania energii elektrycznej, aparatura łączno-
ściowa, aparatura nadawcza i odbiorcza do nadawania ra-
diowego, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, aparaty do wytwarzania dźwięków, aparaty 
nadawczo-odbiorcze, automatyczne przełączniki między 
obwodami, baterie, baterie akumulatorowe litowe, baterie 
do oświetlania, baterie do ponownego ładowania, baterie 
elektryczne, baterie litowe, baterie litowo-jonowe, baterie 
słoneczne do ponownego ładowania, błyskowe żarówki, cy-
frowe odbiorniki radiowe, DAB, cyfrowe odtwarzacze muzy-
ki, cyfrowe odtwarzacze wideo, cyfrowe procesory dźwięku, 
cyfrowe urządzenia do przetwarzania sygnałów głosowych, 
cyfrowe urządzenia do rejestrowania dźwięku, cyfrowe urzą-
dzenia interfejsowe audio, części i akcesoria do urządzeń au-
dio, czujniki alarmowe do lodówek, czujniki alarmowe 
do pralek, czyste dyski do nagrywania, czyste karty USB, czy-
ste płyty DVD do nagrywania, dyski audio, dyski czyste, dyski 
kompaktowe audio, dyski optyczne, dyski optyczne niezapi-
sane, dyski optyczne z muzyką, dyski optyczne z nagraniami 
audio, dyski optyczne zapisane, dyski zawierające dźwięki, 
ekrany filmowe, elektroniczne urządzenia audio, elektronicz-
ne wagi do użytku osobistego, elektroniczne wagi do użyt-
ku kuchennego, elektronówki, elektryczne gniazda wtycz-
kowe, elektryczne gniazdka i kontakty, elektryczne kable in-
terfejsowe, elektryczne kable połączeniowe, elektryczne 
urządzenia ważące, elektryczne wyłączniki automatyczne, 
elektryczne wyłączniki czasowe, elektryczne wyłączniki 
oświetleniowe, elektryczne wyłączniki przyciskowe, elek-
tryczne wyłączniki przyciskowe  blaszkowe, elektryczne wy-
łączniki samoczynne, etui na odtwarzacze MP3, etui na płyty 
DVD, etui na płyty kompaktowe, etui na przenośne odtwa-
rzacze mediów, etui na smartfony, etui na urządzenia do ma-
gazynowania danych, etui na urządzenia do przechowywa-
nia muzyki, etui z klapką do telefonów komórkowych, gło-
śniki, głośniki audio, głośniki bezprzewodowe, głośniki bez-
przewodowe z możliwością połączenia, kable audio, kable 
do baterii, kable do drukarek, kable do gitar, kable do kom-
puterów, kable do mikrofonów, kable do mobilnego połą-
czenia wysokiej jakości MHL, kable do przedłużaczy telefo-
nicznych, kable do przekaźników radiowych, kable do prze-
wodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-vi-
deo i telekomunikacji, kable do synchronizacji danych, kable 
do transmisji danych, kable do transmisji sygnału elektrycz-
nego, kable elektroniczne, kable elektryczne do łączenia, 
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kable elektryczne do przesyłania dźwięków i obrazów, kable 
elektryczne powlekane gumą, kable elektryczne termood-
porne, kable izolowane do instalacji elektrycznych, kable 
koncentryczne, kable koncentryczne zawierające filtry, kable 
optyczne, kable połączeniowe, kable telefoniczne, kable 
typu jack, kable USB, kable wykorzystywane w sieci Ethernet, 
lampy optyczne, magnesy na lodówkę, magnetofony, ma-
gnetowidy, meble laboratoryjne, mikrofalowe urządzenia 
nadawcze do nadawania programów i wiadomości radio-
wych, minutniki kuchenne, monitory, monitory ciekłokrysta-
liczne LED, monitory dla Digital Signage, monitory kolorowe, 
monitory komercyjne, monitory LED, monitory szerokoekra-
nowe, monitory wyświetlające, odbiorniki i nadajniki radio-
we, odbiorniki radiowe, odbiorniki radiowe bliskiego zasię-
gu, odbiorniki stereo, odbiorniki telewizyjne, odbiorniki tele-
wizyjne 3D, odbiorniki telewizyjne z ekranem o wysokiej 
rozdzielczości, odtwarzacze audio, odtwarzacze cyfrowe 
audio, odtwarzacze dysków optycznych, odtwarzacze dys-
ków wideo, odtwarzacze dźwięku, odtwarzacze kaset audio, 
odtwarzacze kaset magnetofonowych, odtwarzacze lasero-
we płyt kompaktowych, odtwarzacze MP3, odtwarzacze 
MP4, odtwarzacze płyt, odtwarzacze płyt fonograficznych, 
odtwarzacze stereo, odtwarzacze wideo z nagrywarką, 
ogniwa i baterie elektryczne, okablowanie elektryczne, 
ogniwa i baterie suche, okablowanie łącznościowe, okulary 
3D do odbiorników telewizyjnych, osobiste nadajniki-od-
biorniki, osobiste urządzenia stereofoniczne, piloty do od-
biorników radiowych, piloty do projektorów, piloty do tele-
wizorów, piloty do urządzeń elektronicznych, piloty do ze-
stawów stereo, piloty zdalnego sterowania, płyty DVD, płyty 
VCD, podzespoły elektroniczne, optyczne, pojemniki 
do przechowywania dysków, ukształtowane, pojemniki 
na filmy, pojemniki na płyty kompaktowe, pojemniki przy-
stosowane do przechowywania kaset wideo, pomiarowe 
naczynia szklane, projektory, projektory ciekłokrystaliczne, 
LCD, projektory cyfrowe, projektory do edycji filmów, projek-
tory do kina domowego, projektory dźwięku, projektory fil-
mowe, projektory holograficzne, projektory kinowe, projek-
tory multimedialne, projektory wideo, projektory z automa-
tycznym ustawianiem ostrości, przedłużacze, przedłużacze 
do kabli elektrycznych, przedłużacze elektryczne, przej-
ściówki do kabli, przejściówki do kabli koncentrycznych, 
przejściówki do kabli telefonów komórkowych, przejściówki 
do wtyczek elektrycznych, przejściówki i rozgałęziacze 
do kabli, przejściówki w postaci rozgałęziaczy elektrycznych, 
przenośne odbiorniki radiowe, przenośne odtwarzacze CD, 
przenośne odtwarzacze multimedialne, przenośne odtwa-
rzacze muzyczne, przenośne odtwarzacze płyt DVD, prze-
nośne radiomagnetofony, przewody akustyczne, przewody 
do przekazu sygnałów optycznych, przewody elektroma-
gnetyczne, przewody elektryczne, przewody elektryczne 
izolowane, przewody elektryczne termoodporne, przewody 
elektryczne w izolacji z plastiku, przewody elektryczne 
ze stopów metali, przewody świetlne USB, przewody zasila-
jące, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy i in-
strumenty do rejestrowania czasu, radia, radia do pojazdów, 
radia wyposażone w zegar, radia zasilane energią słoneczną, 
radiobudziki, radiomagnetofony, ramki cyfrowe do zdjęć, 
rzutniki, rzutniki obrazów, segregatory na płyty CD, słuchaw-
ki, słuchawki bezprzewodowe, słuchawki dokanałowe, słu-
chawki douszne, słuchawki muzyczne, słuchawki stereofo-
niczne, słuchawki zakładane na głowę, sprzęt audio, sprzęt 
audio do noszenia na sobie, sprzęt nagrywający audio, 
sprzęt stereofoniczny, stojaki na głośniki, szafy przeznaczone 
do zainstalowania w nich komputerów, telewizory, telewizo-
ry cyfrowe, telewizory LED, telewizory OLED, telewizory pla-
zmowe, telewizory z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi 

LCD, urządzenia audio hi-fi, urządzenia audio i odbiorniki ra-
diowe, urządzenia audiowizualne, urządzenia do manipulo-
wania obrazami trójwymiarowymi, urządzenia do mierzenia 
czasu, urządzenia do odtwarzania obrazów, urządzenia 
do odtwarzania filmów, urządzenia do odtwarzania dźwię-
ku, urządzenia do odtwarzania audio, urządzenia do odtwa-
rzania danych, urządzenia do odtwarzania do nośników 
dźwięku i obrazu, urządzenia do przetwarzania dźwięków, 
urządzenia do przetwarzania sygnałów, urządzenia do prze-
twarzania obrazów, urządzenia do przetwarzania sygnałów 
cyfrowych, urządzenia do przewijania filmów, urządzenia 
i przyrządy radiowe, urządzenia przełączające audio, urzą-
dzenia stereo, wagi elektroniczne, wagi elektryczne, wagi 
kieszonkowe, wagi kuchenne, wagi łazienkowe, wagi precy-
zyjne, wtyczki, wtyczki do złączy pośrednich, wtyczki elek-
tryczne, wtyczki prądowe, wtyczki telefoniczne, wtyczki 
typu Jack, wtyczki zabezpieczające, wyłączniki elektryczne, 
wyświetlacze ciekłokrystaliczne, wyświetlacze ciekłokrysta-
liczne LCD do zestawów kina domowego, wyświetlacze 
do odbiorników telewizyjnych, wyświetlacze elektroniczne, 
wyświetlacze z diodami elektroluminescencyjnymi, wyświe-
tlacze z diodami LED, zasilacze napięcia stabilizowanego, 
zasilacze prądu stałego, zasilacze prądu stałego i zmienne-
go, zasilacze sieciowe, zatyczki do wtyczek typu jack zapo-
biegające dostawaniu się kurzu, zespoły przewodów elek-
trycznych,  zestawy kina domowego, zestawy słuchawek 
z mikrofonem, zestawy słuchawkowe, zestawy słuchawkowe 
do użytku z komputerami, złącza do przewodów elektrycz-
nych, złącza gwintowane do kabli elektrycznych, złącza kabli 
audio, 11 abażury, abażury do lamp, abażury do lamp stoło-
wych, akcesoria do pryszniców, Akcesoria do umywalek, ak-
cesoria łazienkowe, armatura do kąpieli parowych, armatura 
łazienkowa do kontroli wody, armatury łazienkowe, autokla-
wy, elektryczne, do gotowania, automatyczne instalacje 
spłukujące do pisuarów, automatyczne instalacje zraszające 
do celów ogrodniczych, automatyczne przyrządy do zrasza-
nia, inne niż maszyny, automatyczne suszarki do bielizny, 
baterie do umywalek, baterie do wanien, baterie kranowe, 
baterie prysznicowe, baterie sztorcowe do umywalek, bide-
ty, brodziki, brodziki prysznicowe, centralne instalacje klima-
tyzacyjne do celów domowych, centralne urządzenia klima-
tyzacyjne, chłodziarki, elektryczne, chłodziarki gazowe, chło-
dziarko-zamrażarki, czajniki, czajniki elektryczne, deski sede-
sowe, deski sedesowe z automatycznym wymiennikiem 
podkładek higienicznych, domowe ekspresy elektryczne 
do kawy, domowe kominki gazowe, domowe kuchenki ga-
zowe, domowe oczyszczacze powietrza, domowe patelnie 
elektryczne, domowe piekarniki, domowe płyty grzewcze, 
domowe szybkowary elektryczne, domowe urządzenia 
do filtrowania wody, domowe urządzenia klimatyzacyjne, 
dopasowane pokrywy na wanny z hydromasażem, dopaso-
wane wkładki do brodzików, dozowniki środków dezynfeku-
jących do łazienek, dozowniki środków odkażających w toa-
letach, drzwi do kabin prysznicowych z ramą metalową, 
drzwi prysznicowe z ramą niemetalową, dywany podgrze-
wane elektrycznie, dzbanki do filtrowania wody, dzbanki 
podgrzewane elektrycznie, ekspresy do kawy espresso, eks-
presy do palenia ziaren kawy, ekspresy elektryczne do kawy, 
elektryczne bezprzewodowe zaparzacze do kawy, elek-
tryczne dekoracyjne kolorowe światełka, elektryczne do-
zowniki odświeżaczy powietrza, elektryczne dzbanki 
do kawy wyposażone w zaparzacz, elektryczne filtry 
do kawy, elektryczne frytkownice bezolejowe, elektryczne 
garnki do gotowania warzyw na parze, elektryczne garnki 
do podawania potraw, elektryczne garnki żaroodporne, 
elektryczne grille do użytku wewnątrz budynków, elektrycz-
ne instalacje oświetleniowe, elektryczne kuchenki, elek-
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tryczne lampy żarowe, elektryczne latarki, elektryczne lo-
dówki do użytku domowego, elektryczne nawilżacze, elek-
tryczne nawilżacze do użytku domowego, elektryczne opie-
kacze, elektryczne oprawy oświetleniowe, elektryczne patel-
nie do duszenia, elektryczne patelnie do smażenia, elek-
tryczne perkolatory do kawy, elektryczne piekarniki, elek-
tryczne płyty grzejne, elektryczne płyty grzejne do pod-
grzewania żywności, elektryczne płyty kuchenne, elektrycz-
ne podgrzewacze do herbaty, elektryczne podgrzewacze 
do łóżek, elektryczne przybory do gotowania, elektryczne 
suszarki do włosów, elektryczne światełka okolicznościowe, 
elektryczne światła nocne, elektryczne systemy oświetlenia 
szynowego, elektryczne tostery, elektryczne tostery z opie-
kaczem, elektryczne urządzenia do palenia kawy, elektrycz-
ne urządzenia do parzenia herbaty, elektryczne urządzenia 
do gotowania, elektryczne urządzenia do ogrzewania wody, 
elektryczne urządzenia oświetleniowe do wnętrz, elektrycz-
ne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, elektryczne urzą-
dzenia suszące do celów domowych, elektryczne żarówki 
fluorescencyjne, elementy instalacji oświetleniowej na pod-
czerwień, elementy obciążnikowe do lamp wiszących, ele-
menty oświetleniowe, elementy oświetleniowej instalacji 
elektrycznej, filtry do herbaty, filtry do kawy elektryczne, fil-
try do urządzeń oświetleniowych, filtry kolorów do urządzeń 
oświetleniowych, frytkownice, garnki elektryczne, gazowe 
płyty do smażenia w postaci urządzeń kuchennych, głowice 
prysznicowe, głowice prysznicowe będące częściami insta-
lacji zasilających w wodę, gofrownice, grill, grille elektryczne, 
grille elektryczne do użytku na wolnym powietrzu, grille ga-
zowe, grille na węgiel drzewny, grille węglowe do celów do-
mowych, grzejące płyty, instalacje automatyczne do zaopa-
trywania roślin w wodę, instalacje automatyczne do przyrzą-
dzania kawy, instalacje automatyczne nawadniające 
do użytku w ogrodnictwie, instalacje do gotowania, instala-
cje do pieczenia, instalacje do podgrzewania żywności, in-
stalacje do podgrzewania napojów, instalacje do wanien 
z masażem, instalacje do wanien z prysznicem, instalacje 
do zamrażania, instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia 
do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamraża-
nia, instalacje łazienkowe, instalacje łazienkowe do celów 
sanitarnych, instalacje łazienkowe służące do dostarczania 
wody, instalacje oświetleniowe, instalacje prysznicowe, ja-
pońskie lampiony papierowe, kabiny kąpielowe, kabiny 
prysznicowe, kołnierzowa oprawa oświetleniowa, kolorowe 
światełka do dekoracji świątecznych, kominki, kominy 
do lamp olejowych, komorowy piec z pokrywą, krany auto-
matyczne, krany bezdotykowe, krany do bidetów, krany 
do umywalek, krany do wody, ksenonowe lampy łukowe, 
kuchenki, kuchenki gazowe i elektryczne, kuchenki indukcyj-
ne, kuchenki mikrofalowe, kuchenki o powierzchni szklisto-
-emaliowanej, kuchenki przenośne, kuchenki turystyczne, 
kuchenki zawierające rożna, kuchenny sprzęt elektryczny, 
kuliste klosze do lamp, kurki, kurki do wody będące częścia-
mi instalacji sanitarnych, kurki odcinające będące urządze-
niami zabezpieczającymi do urządzeń gazowych, kurki odci-
nające do regulowania gazu, kurki odcinające do regulowa-
nia wody, lady chłodnicze, lady podgrzewane, lady zamra-
żalnicze, lampiony elektryczne, lampiony na świece, lampki 
biurkowe, lampki do czytania, lampki nocne, lampki przy-
czepiane do książki, lampy do celów oświetleniowych, lam-
py do instalacji elektrycznych, lampy elektryczne, lampy flu-
orescencyjne, lampy gazowe, lampy halogenowe, lampy 
podłogowe, lampy projekcyjne, lampy ścienne, lampy stoją-
ce, lampy stołowe, lampy wiszące, latarki, latarki kieszonko-
we, latarki LED, latarki na energię słoneczną, latarki wykorzy-
stujące doładowywalne urządzenia elektryczne, latarnie 
oświetleniowe, lodówki, lodówki elektryczne, lodówko-za-

mrażarki, luminescencyjne lampy oświetleniowe, maszyny 
chłodnicze, maszyny z oświetleniem LED, metalowe korki 
do pryszniców, metalowe korki do umywalek, metalowe 
korki do wanien, metalowe korki do zlewów, metalowe 
ścianki, parawany do wanien z prysznicem, muszle klozeto-
we, muszle klozetowe z natryskiem, nawilżacze powietrza, 
neonowe lampy oświetleniowe, nieelektryczne podgrzewa-
cze kuchenne do użytku domowego, niemetalowe parawa-
ny do brodzików prysznicowych, nieprzezroczyste osłony 
do lamp, okapy do urządzeń wentylacyjnych, okapy pochła-
niające dym, okapy pochłaniające parę do kuchenek, okapy 
pochłaniające parę do kominków, okapy wentylacyjne 
do kuchni, okapy wentylacyjne do piekarników, okapy z wy-
ciągiem do użycia z kuchenkami, opiekacze do kanapek, 
opiekacze do mięs, opiekacze gazowe, oprawki do lamp, 
oprawki do lamp elektrycznych, oprawy do elektrycznego 
oświetlania wnętrz, oprawy, obudowy i osłony do oświetle-
nia, oprawy oświetleniowe do użytku w gospodarstwie do-
mowym, oprawy oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe 
sufitowe, osłony do lamp, osprzęt do celów sanitarnych, 
osprzęt do oświetlenia, osprzęt do oświetlenia ściennego 
inny niż włączniki, osprzęt do palników gazowych, oświetle-
nie awaryjne, oświetlenie bezpieczeństwa, oświetlenie bez-
pieczeństwa obsługiwane przez fotokomórki, oświetlenie 
bezpieczeństwa zawierające czujnik ciepła, oświetlenie bez-
pieczeństwa zawierające czujnik ruchu, oświetlenie dacho-
we, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie do montażu 
na ścianie, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, oświetle-
nie kopułowe do mebli, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie 
nastrojowe LED, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie ścienne, 
oświetlenie sufitowe typu downlight, oświetlenie typu LED 
zewnętrzne, oświetlenie zewnętrzne, oświetleniowe lampy 
do projektorów, oświetleniowe lampy wyładowcze, palniki 
do lamp, piece do pieczenia, piekarniki, piekarniki do pizzy, 
piekarniki elektryczne, piekarniki gazowe, pisuary, pisuary 
stanowiące części instalacji sanitarnych, płyty ceramiczne 
sprzedawane jako elementy kuchenek, płyty ceramiczne 
sprzedawane jako elementy płyt grzejnych, płyty ceramicz-
ne sprzedawane jako elementy piekarników, płyty grzejne 
do gotowania, płyty grzejne do grillowania, płyty grzejne 
do kuchenek, płyty indukcyjne, płyty szklane do kuchenek, 
podstawy do lamp nieelektrycznych, podstawy lamp, pod-
stawy przystosowane do montażu lamp, poduszki grzejące, 
poduszki podgrzewane elektrycznie, inne niż do użytku me-
dycznego, podwodne lampy LED, przenośne kominki elek-
tryczne, przenośne lampiony papierowe, przenośne lampy 
oświetleniowe, przenośne lodówki, reflektory oświetlenio-
we, reflektory przystosowane do urządzeń oświetleniowych, 
rondle elektryczne, rożna, rożna do piekarników, rożna elek-
tryczne, rożna elektryczne do użytku w grillowaniu, rożna 
elektryczne z użyciem gazu, rurowe lampy wyładowcze 
elektryczne do celów oświetleniowych, rury oświetleniowe, 
ruszty, ruszty elektryczne, ruszty kominkowe do użytku do-
mowego, ruszty kominkowe na paliwo stałe, ruszty komin-
kowe z metalu do użytku domowego, słuchawki będące ak-
cesoriami do pryszniców, stelaże do abażurów, stojące lam-
py papierowe, stojaki do lamp, światła do instalacji na ze-
wnątrz, światła do mocowania na szynach, świecące numery 
na domy, świece elektryczne, świetlówki, szafki łazienkowe 
z umywalkami podłączonymi do źródła wody, szafki suszar-
kowe, szafki zamrażające, szafy chłodnicze, szafy mroźnicze, 
szkła do lamp, szkło oświetleniowe, sznury do lamp, sznury 
kolorowych lampek do celów dekoracyjnych, sznury lam-
pek, szybkowary elektryczne, szybkowary elektryczne ci-
śnieniowe, tostery, tostery elektryczne do użytku domowe-
go, uchwyty lamp, umywalki do łazienek, urządzenia do głę-
bokiego mrożenia, urządzenia do gotowania, urządzenia 
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do gotowania na świeżym powietrzu, urządzenia do goto-
wania na parze, urządzenia do gotowania, podgrzewania, 
chłodzenia i obróbki żywności i napojów, urządzenia do go-
towania ryżu, urządzenia do gotowania żywności, urządze-
nia do grillowania, urządzenia do opiekania i pieczenia, urzą-
dzenia do podgrzewania wody, urządzenia do podgrzewa-
nia żywności, urządzenia do podgrzewania napojów, urzą-
dzenia do zamrażania, urządzenia gazowe stosowane w go-
towaniu, urządzenia i instalacje do gotowania, urządzenia 
oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe sterowane kom-
puterowo, urządzenia oświetleniowe LED, urządzenia oświe-
tleniowe z organicznymi diodami elektroluminescencyjnymi 
OLED, urządzenia oświetleniowe zawierające światłowody, 
wkłady kominkowe, wyciągi kominkowe, wyciągi kuchenne, 
wyposażenie łazienek, wyposażenie oświetleniowe, zamra-
żarki, zamrażarki do lodów, zamrażarki elektryczne do celów 
domowych, zamrażarki szafkowe, zapalarki do grilla, zapalni-
ki gazowe do piekarników, zawieszenia do lamp, zestawy 
prysznicowe, zlewozmywaki, zlewozmywaki kuchenne, zle-
wozmywaki w obudowie, zlewozmywaki ze stali nierdzew-
nej, zraszacze automatyczne do instalacji na powierzchni, 
zraszacze automatyczne do instalacji pod ziemią, zraszacze 
automatyczne do nawadniania kwiatów i roślin, zraszacze 
do nawadniania, żarówki do lamp wyładowczych, żarówki 
do latarek, żarówki halogenowe, żarówki i akcesoria do nich, 
żarówki oświetleniowe, żarówki oświetleniowe LED, źródła 
światła inne niż do celów medycznych lub fotograficznych, 
źródła światła o pełnym spektrum światła, zwieńczenia 
lamp, żyrandole, 20 akcesoria do przechowywania ubrań, 
akrylowe lady do prezentowania towaru, altany – meble, ar-
kusze z siatki z tworzyw sztucznych do wyściełania półek, 
bambus, bambusowe zasłony, bankowe lady, barki, barki 
przenośne, bezpieczne łóżeczka dziecięce, biblioteczki, biur-
ka, biurka modułowe, biurka z regulacją wysokości, blaty, 
blaty kuchenne, blaty na szafki, blaty na szafki przeznaczone 
do użytku ze zlewozmywakami, blaty robocze, blaty stoło-
we, blaty wierzchnie do szafek, blokady do okien z drewna, 
blokady do okien z tworzywa sztucznego, boazeria meblar-
ska, bramki zabezpieczające dla dzieci, bramki zabezpiecza-
jące, niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domo-
wych, budki dla zwierząt domowych, budy dla psów, bufety 
ruchome, dekoracje wiszące, dekoracyjne listwy wykończe-
niowe z tworzyw sztucznych stosowane wraz z osprzętem 
do okien, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa 
sztucznego do mebli, dekoracyjne listwy wykończeniowe 
z drewna do mebli, dekoracyjne listwy wykończeniowe 
z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar, 
dekoracyjne panele drewniane, dodatkowe części blatu roz-
kładanego stołu, domki dla ptaków, donice drewniane w po-
staci skrzyń, dopasowane nakrycia na meble, dopasowane 
pokrowce materiałowe do mebli, drabiny drewniane, drabi-
ny niemetalowe, drabiny schodkowe wykonane z tworzyw 
sztucznych, drabiny schodkowe wykonane z drewna, drabi-
ny z drewna lub tworzyw sztucznych, drabiny z włókna 
szklanego, drewniane półki i stojaki, drewniane żaluzje, 
drewniane znaczniki do roślin, drzwi do mebli, drzwi do me-
bli wykonane z materiałów niemetalowych, drzwi do mebli 
wykonane z tworzyw sztucznych, drzwi do mebli ze szkła, 
drzwi do szaf, drzwi do szafek, drzwi przesuwne do mebli, 
drzwi przesuwne do szaf, drzwi przezroczyste ze szkła 
do mebli, drzwiczki do mebli, duże wyścielane fotele, dywa-
nowe podkładki ochronne pod nogi mebli, elementy łączą-
ce do mebli, niemetalowe, elementy mebli segmentowych, 
niemetalowe, elementy meblowe, elementy metalowe me-
bli segmentowych, elementy mocujące do mebli, niemeta-
lowe, elementy mocujące do półek, niemetalowe, elementy 
wnętrza szaf, elementy wykończeniowe szuflad, niemetalo-

we, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, etażerki, 
figurki drewniane, figurki miniaturowe z tworzyw sztucz-
nych, figurki wykonane z cementu gipsowego, figurki wyko-
nane z gipsu, figurki wykonane z pochodnych gipsu, figurki 
wykonane z tworzyw sztucznych, figurki wykonane z żywi-
cy drzewnej, figurki z drewna, figurki z kości słoniowej, figurki 
z ratanu, figurki z wosku, figurki z żywicy odlewane na zim-
no, fiszbin, fotele rozkładane w łóżka, fotele rozkładane z od-
chylanym oparciem, fotele rozkładane z podnóżkiem, fotele 
sako, fotele wypoczynkowe, fotele z regulowanym oparciem 
i podparciem dla nóg, fronty do szaf i szafek, fronty szuflad, 
gabloty inne niż chłodnicze szafy przeszklone, gabloty, ga-
bloty szklane, gałki do frontów meblowych, niemetalowe, 
gałki drewniane, gałki drzwiowe z tworzyw sztucznych, gałki 
porcelanowe, gałki szklane, garderoby, gliniane uchwyty 
do szuflad, gwoździe mocujące, niemetalowe, gwoździe na-
gwintowane nie z metalu, gwoździe niemetalowe, haczyki 
do ścian z materiałów niemetalowych, haczyki do zasłon 
wykonane z tworzyw sztucznych, haczyki do zasłon wyko-
nane z metalu, haczyki na drzwi z materiałów niemetalo-
wych, haczyki na kapelusze z materiałów niemetalowych, 
haczyki na ubrania, haczyki na zasłony prysznicowe, haczyki 
z drewna do podtrzymywania zasłon, haczyki z mosiądzu 
do podtrzymywania zasłon, haczyki z tworzyw sztucznych 
do podpinania zasłon, haki do wieszaków stojących na ubra-
nia, haki do wieszania płaszczy, hybrydowe łóżka stanowiące 
łóżka wodne o miękkich brzegach inne niż do użytku me-
dycznego, hydrostatyczne łóżka, nie do celów leczniczych, 
japońskie poduszki na podłogę, poduszki nadmuchiwane, 
kanapo-tapczany, kanapy, kanapy rozkładane, karimaty, kar-
nisze do firanek, karnisze do zasłon, kółka do zasłon, kołyski 
bujane, komódki z szufladami, komody, komody ścienne, 
komputerowe stanowiska pracy, konstrukcje drewniane łóż-
ka, konstrukcje półek, nie z metalu, kontuary, meble, kontu-
ary, stoły, kościane rzeźby, kosze do przechowywania, kosze 
do spania dla niemowląt, kosze do spania, niemetalowe, dla 
zwierząt domowych, kosze drewniane, kosze na kompost 
z materiałów niemetalowych, kosze na kompost z tworzyw 
sztucznych, kosze niemetalowe na nawóz naturalny, kosze 
niemetalowe, kosze ozdobne wykonane z wikliny, kosze 
ozdobne wykonane z drewna, kosze ozdobne ze słomy, ko-
sze z pokrywką, kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, 
kosze z tworzyw sztucznych, inne niż kosze na śmieci, kosze 
z wikliny na kwiaty, koszyki, koszyki piknikowe, nie wyposa-
żone, kredensy, kredensy na serwis do podawania herbaty, 
krzesełka dla niemowląt, krzesełka do wanny, krzesła, krzesła 
bankietowe, krzesła biurowe, krzesła dla wędkarzy, krzesła, 
fotele z ruchomym oparciem, krzesła konferencyjne, krzesła 
na jednej nodze, krzesła na kółkach, krzesła obrotowe, krze-
sła przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami 
w poruszaniu się, krzesła robocze, krzesła składane, krzesła 
stołowe, kuranty wiatrowe, kwietniki, łapacze snów, ławki, 
ławki metalowe, ławki z półkami, ławy, ławy ogrodowe połą-
czone na stałe z ławkami, leżaczki dziecięce typu bujaki, le-
żaki, listwowe podstawy łóżek, listwy do ram obrazów 
i zdjęć, listwy profilowe do luster, listwy profilowe do mebli, 
łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dla małych dzieci, łóżka, łóżka 
drewniane, łóżka futonowe, łóżka piętrowe, łóżka, pościel, 
materace, poduszki, łóżka przenośne, łóżka przystosowane 
do użytku osób z trudnościami w poruszaniu się, łóżka sako, 
łóżka składane, łóżka zawierające materace z wkładem sprę-
żynowym, łóżka zawierające stelaże do tapczanów, lusterka 
do golenia, lustra i lusterka stojące, lustra łazienkowe, lustra 
nieprzenośne, lustra ścienne, lustra z elektrycznym oświetle-
niem, lustra z nadrukiem, małe dwuosobowe kanapy, mate-
race, materace dmuchane, materace łóżkowe, materace 
piankowe, materace puchowe z pierzem, materace spręży-
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nowe, materace typu futon inne niż materace położnicze, 
materace wykonane z elastycznego drewna, materace z la-
teksu, maty dla dzieci do spania, meble, meble antyczne, 
meble bambusowe, meble biurowe, meble biurowe metalo-
we, meble dla dzieci, meble dla niemowląt, meble do prze-
chowywania, meble do salonu, meble do siedzenia, meble 
do wnętrz, meble domowe, meble domowe wykonane 
z drewna, meble drewniane, meble gięte, meble kuchenne, 
meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wy-
miar, meble łazienkowe, meble metalowe, meble niemetalo-
we inne niż specjalnie stworzone do użytku medycznego 
lub laboratoryjnego, meble ogrodowe, meble ogrodowe 
drewniane, meble ogrodowe wykonane z metalu, meble 
ogrodowe z aluminium, meble ogrodowe z tworzyw sztucz-
nych, meble rattanowe, meble skórzane, meble stołówkowe, 
meble sypialne, meble sypialniane na wymiar do zabudowy, 
meble szkolne, meble tapicerowane, meble trzcinowe, me-
ble w stylu antycznym, meble wielofunkcyjne, meble wyko-
nane głównie ze szkła, meble wykonane z substytutów 
drewna, meble wypoczynkowe, meble z listewek, meble 
z opcją zmieniania w łóżka, meblościanki, metalowe ramki 
do zdjęć, metalowe ramy do obrazów, metalowe wieszaki 
na kapelusze, miniaturowe meble wykonane z włókna 
drzewnego, miski z tworzyw sztucznych, moduły biurkowe, 
nadmuchiwane meble, nakładki na materace, nakładki sie-
dzeniowe jako części mebli, niemetalowe podpórki do pół-
ek, niemetalowe pudła do przechowywania, niemetalowe 
skrzynki na listy, niemetalowe uchwyty do mebli, niemetalo-
we uchwyty do szuflad, niemetalowe wieszaki do odzieży, 
niemetalowe wieszaki do półek, niemetalowe wsporniki 
półek, niskie fotele bez podłokietników do siedzenia przy 
kominku, niskie stoły w stylu japońskim zataku, otomany, pa-
nele drewniane do mebli, papierowe ramki do zdjęć, papie-
rowe ramy do obrazów i zdjęć, parawany, płyty meblowe, 
podnóżki, podpory do drzew niemetalowe, podpory do ro-
ślin, poduszki dmuchane, poduszki do podpierania głowy, 
poduszki do podpierania pleców, nie do celów medycznych, 
poduszki lateksowe, poduszki na siedzenia, poduszki pod 
kark, poduszki wypełnione włosiem, pojemniki w formie pu-
dełek wykonanych z drewna, pojemniki z kości, pojemniki 
z trzciny, półki biblioteczne, półki biurowe, półki do przecho-
wywania, półki metalowe, półki na buty, półki na książki, pół-
ki ścienne, półki wiszące, postumenty pod doniczki na rośli-
ny, prowadnice do szuflad niemetalowe, prowadnice do za-
słon, pudełka do przechowywania drewniane, pudełka 
do przechowywania z tworzyw sztucznych, pufy, ramki 
do zdjęć, regały, regały do przechowywania, regały drewnia-
ne, regały metalowe, regały na gazety, regały na rośliny, re-
gały składane, rozdzielacze do szuflad, rozkładane fotele, 
rozkładane meble z obiciem, ścianki działowe, ścianki działo-
we do biur, ścianki działowe do mebli, ścianki działowe 
z tworzyw sztucznych, segmenty do przechowywania, seg-
menty mebli ściennych, segmenty półek drewnianych, ser-
wantki, serwantki kuchenne, serwantki kuchenne, siedzenia 
dla dzieci, siedzenia metalowe, siedzenia podpierane belką, 
skrzynie niemetalowe, skrzynie wykonane z tworzyw sztucz-
nych do przechowywania, skrzynki drewniane, skrzynki i pu-
dełka na zabawki, sofa nadmuchiwana, sofy, sofy rozkładane, 
sofy rozsuwane, stojaki do wieszania ubrań, stojaki do zdjęć 
bez ram, stojaki na czasopisma, stojaki na doniczki z kwiata-
mi, stojaki na parasole, stojaki na ubrania, stojaki na ubrania 
wykonane z materiałów niemetalowych, stoliczki pod lapto-
py, stoliki, stoliki do herbaty, stoliki kawowe, stoliki przy kana-
pie, stoliki salonowe, stoliki barowe, stołki obrotowe, stoły, 
stoły biurowe, stoły do jadalni, stoły do pisania, stoły do pra-
cy, stoły do użytku w ogrodach, stoły kuchenne, stoły mar-

murowe, stoły metalowe, stoły na jednej nodze, szafki, szafki 
do komputerów, szafki do przechowywania, szafki do sypial-
ni, szafki kuchenne, szafki łazienkowe, szafki metalowe, szaf-
ki na buty, szafki na ubrania, szafki nocne, szafki pod zlewem, 
szafki ścienne, szafki z lustrami, szafki zamykane, szafki 
ze schowkami, szafy, szafy wnękowe, szafy z lustrami, szka-
tułki z bursztynu, szkatułki z celuloidu, szkatułki z fiszbinu, 
szkatułki z korka, szkatułki z kości słoniowej, szkatułki z musz-
li, szkatułki z pianki morskiej, szkatułki z rogu, szkatułki z trzci-
ny, szkatułki z wikliny, szuflady, szuflady do komódki do ukła-
dania w stosy, szuflady do mebli, szuflady do przechowywa-
nia, tablice korkowe, taborety, taborety łazienkowe, taborety 
ruchome, tapczany posiadające miejsce do przechowywa-
nia, tapczany wykonane z drewna, tapczany wykonane 
z trzciny, tapczany wykonane z tworzyw sztucznych, tapcza-
ny wykonane z wikliny, tapczany z trzciny, toaletki, wieszacz-
ki na klucze, wieszaki do płaszczy, wieszaki do ubrań, wiesza-
ki i haczyki na ubrania, wieszaki na części garderoby, wiesza-
ki na kapelusze, wieszaki na rośliny, niemetalowe, wieszaki 
stojące do ubrań, wieszaki stojące na płaszcze, wieszaki sto-
jące na ubrania, wodne łóżka, wyroby wikliniarskie, zasłony 
bambusowe, zasłony dekoracyjne z koralików, zasłony z ko-
ralików, zestawy mebli, zestawy mebli kuchennych.

(210) 473204 (220) 2017 06 21
(731) NAPOLLO RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) N-PARK
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi 
w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali 
oraz pomieszczeń i przestrzeni do prowadzenia działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub administro-
wania nieruchomościami, lokalami oraz pomieszczeniami 
i przestrzenią do prowadzenia działalności gospodarczej 
wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w zakresie 
kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń 
do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami 
w nich zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy bu-
dynków, lokali i instalacji infrastruktury użytkowej budynków 
i wnętrz, usługi w zakresie instalacji infrastruktury użytkowej 
budynków i wnętrz, usługi w zakresie robót budowlanych, 
remontowych i wykończeniowych w zakresie budynków 
i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, 
w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń go-
spodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i re-
montowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi 
w zakresie projektowania, aranżacji i wykańczania budyn-
ków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i po-
mieszczeń gospodarczych, usługi dekoratorskie w zakresie 
budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych 
i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe w zakresie 
budownictwa.

(210) 473207 (220) 2017 06 22
(731) SADOWSKI KONRAD ALA MA KOTA, Warszawa
(540) montessori discovery center
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, nauczanie języków 
obcych, organizowanie wyjazdów wakacyjnych, obozów, 
pokazów kulturalnych i naukowych, imprez kulturalnych, 
świetlice, wychowanie przedszkolne - prowadzenie przed-
szkola niepublicznego, usługi wydawnicze, usługi wydaw-
nicze w zakresie książek i czasopism, usługi publikacji, pu-
blikacja materiałów edukacyjnych, udostępnianie publikacji 
elektronicznych.
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(210) 473208 (220) 2017 06 22
(731) SADOWSKI KONRAD ALA MA KOTA, Warszawa
(540) hero academy
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, nauczanie języków 
obcych, organizowanie wyjazdów wakacyjnych, obozów, 
pokazów kulturalnych i naukowych, imprez kulturalnych, 
świetlice, wychowanie przedszkolne - prowadzenie przed-
szkola niepublicznego, usługi wydawnicze, usługi wydaw-
nicze w zakresie książek i czasopism, usługi publikacji, pu-
blikacja materiałów edukacyjnych, udostępnianie publikacji 
elektronicznych.

(210) 473209 (220) 2017 06 22
(731) SADOWSKI KONRAD ALA MA KOTA, Warszawa
(540) house of montessori
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, nauczanie języków 
obcych, organizowanie wyjazdów wakacyjnych, obozów, 
pokazów kulturalnych i naukowych, imprez kulturalnych, 
świetlice, wychowanie przedszkolne - prowadzenie przed-
szkola niepublicznego, usługi wydawnicze, usługi wydaw-
nicze w zakresie książek i czasopism, usługi publikacji, pu-
blikacja materiałów edukacyjnych, udostępnianie publikacji 
elektronicznych.

(210) 473218 (220) 2017 06 22
(731) KRZYŻANOWSKA-KURZAC MARTA NEFERE, 

Wierzchowisko
(540) NEFERE
(510), (511) 28 gry i zabawki.

(210) 473220 (220) 2017 06 22
(731) WF WELL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) WELL BAK

(531) 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 aktywatory kompostu, chemiczne dodatki 
do kompostu, dodatki biologiczne służące do przekształca-
nia plonów w kompost, mieszanki substancji chemicznych 
i mikroorganizmów do nawożenia kompostu, preparaty 
enzymatyczne do rozkładu odchodów, preparaty rozpusz-
czające tłuszcz stosowane w procesach przemysłowych, 
preparaty chemiczne do zapobiegania gromadzenia się 
tłuszczu w ściekach, bakterie do oczyszczania ścieków, bak-
terie do uzdatniania wody, bakterie do uzdatniania ścieków, 
kultury bakterii do uzdatniania ścieków, preparaty zawiera-
jące bakterie do oczyszczania wody, produkty chemiczne 
do oczyszczania ścieków, preparaty chemiczne do biologicz-
nej obróbki ścieków, substancje chemiczne do oczyszczania 
wody, środki chemiczne do oczyszczania wody, preparaty 
chemiczne do oczyszczania wody, preparaty do biologicz-
nego oczyszczania wody.

(210) 473221 (220) 2017 06 22
(731) KIJEWSKI ANDRZEJ NAVCOMM, Sopot
(540) NAVCOMM

(531) 15.01.13, 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 9 aerometry, anteny, aparaty informatyczne, 
instrumenty do wyznaczania azymutu, barometry, boje 
sygnalizacyjne, busole, procesory CPU, aparaty do rejestro-
wania czasu, dalmierze, daszki (osłony oczu), urządzenia 
diagnostyczne, dyktafony, urządzenia do transmisji i namie-
rzania dźwięku, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty, 
aparatura do przetwarzania informacji, interfejsy, kalkulatory, 
przyrządy pomiarowe, kombinezony ochronne dla lotników, 
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, kompu-
tery przenośne, palmtopy, laptopy, komutatory, przyrządy 
miernicze, suwaki logarytmiczne, maszty radiotelegraficz-
ne, przyrządy meteorologiczne, telekomunikacyjne zespoły 
nadawczo-odbiorcze, urządzenia do rejestracji i odtwarza-
nia dźwięku, nakolanniki, komputery pokładowe do nawiga-
cji, urządzenia do nawigacji satelitarnej, ochronne kaski dla 
uprawiania sportu, ochronne okulary dla uprawiania sportu, 
okulary przeciwsłoneczne, przenośna aparatura do radio-
komunikacji, słuchawki, aparatura do sygnalizacji morskiej, 
wariometry, wysokościomierze, zatyczki do uszu, urządzenia 
do zdalnego sterowania, złączki, świetlne znaki nawigacyjne, 
16 atlasy ekierki, krzywiki, książki, linijki, mapy, podręczniki, ta-
blice arytmetyczne, trójkąty kreślarskie, 37 obsługa i naprawa 
samolotów, instalacja konserwacja i naprawa urządzeń elek-
trycznych, instalacja konserwacja i naprawa komputerów, in-
stalacja konserwacja i naprawa maszyn, eliminacja zakłóceń 
w instalacjach elektrycznych, naprawa pojazdów, 38 usługi 
w zakresie tworzenia i publikowania aktualności i wiadomo-
ści dla agencji informacyjnych, usługi wypożyczania czasu 
dostępu do światowej sieci, usługi udostępniania Internetu 
dla forów dyskusyjnych, usługi w zakresie informacji o tele-
komunikacji i radiotelekomunikacji, usługi w zakresie łączno-
ści poprzez sieć światłowodów, usługi w zakresie łączności 
poprzez terminale komputerowe, usługi w zakresie łączności 
telefonicznej i radiotelefonicznej, usługi w zakresie łączności 
telegraficznej, usługi w zakresie łączności za pomocą telefo-
nii komórkowej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie 
poczty elektronicznej, usługi w zakresie przesyłania informa-
cji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przy-
dzielania dostępu do baz danych, usługi transmisji progra-
mów radiowych, usługi transmisji programów telewizyjnych, 
usługi transmisji satelitarnej, usługi ogłoszeń elektronicz-
nych, usługi poczty głosowej, usługi teleksowe, wypoży-
czanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania 
informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych 
i radiotelekomunikacyjnych, usługi w zakresie zleceń przy-
woławczych oraz środków łączności elektronicznej, usługi 
w zakresie udostępniania sieci radiowej, 39 usługi w zakre-
sie pilotowania, usługi w zakresie transportu powietrznego, 
usługi dostarczania przesyłek, usługi w zakresie transportu 
samochodowego, usługi w zakresie wypożyczania ska-
fandrów i odzieży ochronnej dla sportów ekstremalnych  
(np. lotniczych, wodnych, motorowych), usługi w zakresie 
wypożyczania środków ochrony indywidualnej takich jak  
np. kaski ochronne, rękawice ochronne, obuwie ochronne 
dla sportów ekstremalnych, usługi spedycyjne, usługi trans-
portu morskiego, usługi w zakresie transportu pasażerskie-
go, usługi turystyczne, usługi w zakresie wypożyczania łodzi 
i statków, usługi w zakresie wystrzeliwania satelitów na rzecz 
osób trzecich, 41 usługi w zakresie pomiaru czasu (chrono-
metrii) na imprezach sportowych, doradztwo zawodowe 
w zakresie kształcenia i edukacji, udzielanie porad w zakresie 
edukacji lub kształcenia, edukacja na wszystkich szczeblach 
szkolnictwa, usługi fotograficzne w zakresie fotoreportaży, 
informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materia-
łów do publikacji, organizowanie obozów sportowych, usłu-
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gi w zakresie produkcji filmów, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem 
pojazdów, usługi w zakresie produkcji telewizyjnych pro-
gramów rozrywkowych, organizowanie zajęć sportowych, 
usługi związane z organizacją wypoczynku, wypożyczanie 
aparatów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie sprzę-
tu audio, usługi klubowe, usługi w zakresie komponowania 
utworów muzycznych, organizowanie i obsługa kongresów, 
organizowanie edukacyjnych lub rozrywkowych konkursów, 
publikowanie książek, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, 
usługi w zakresie wyposażania sal koncertowych, usługi pro-
jektowania w zakresie dokumentacji technicznej, instrukcji 
obsługi oraz materiałów dla celów badań zgodności z wy-
maganiami zasadniczymi i certyfikacji.

(210) 473226 (220) 2017 06 21
(731) WITKOWSKI PIOTR, Bydgoszcz
(540) POLSKA PIZZA

(531) 08.07.04, 26.13.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 pizza i produkty pizzopodobne, gotowe da-
nia i części składowe dań na bazie węglowodanów, potrawy 
na bazie mąki, 43 usługi restauracyjne i kateringowe, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, usługi w zakresie przygotowywania i dostarczania 
żywności i napojów, usługi w zakresie serwowania posiłków 
na wynos.

(210) 473231 (220) 2017 06 22
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWE ADW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyry

(540) IZOPLAST DYSPERBENT

(531) 26.04.04, 26.04.07, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 dyspersyjne masy asfaltowe do wykonywania 
powłok izolacyjnych dla budownictwa, powłoki do impre-
gnacji wodoodpornej [chemiczne, farby], mieszanki powło-
kowe do nakładania na beton [farby lub oleje], 17 substancje 
do izolacji przeciwwilgociowych budynków, izolacja do ce-
lów budowlanych.

(210) 473235 (220) 2017 06 22
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWE ADW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyry

(540) BIO FOREST OIL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 olej łańcuchowy, oleje do smarowania, oleje 
smarowe zawierające dodatki chroniące metal przed zuży-
ciem poprzez tarcie.

(210) 473236 (220) 2017 06 22
(731) KOMPANIA HANDLOWA IM. PIOTRA PIANO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Sterkowski 1926

(531) 09.07.01, 03.07.19, 26.11.02, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 25 czapki i inne nakrycia głowy, odzież i dodat-
ki odzieżowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym za pośrednictwem Internetu następujących towarów: 
odzież, dodatki odzieżowe, czapki i inne nakrycia głowy.

(210) 473249 (220) 2017 06 22
(731) SKARB PAŃSTWA - KOMISJA NADZORU 

FINANSOWEGO, Warszawa
(540) KNF KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne na nośnikach i po-
bierane przez sieci komputerowe, 16 drukowane publikacje 
periodyczne i dziełowe, w szczególności czasopisma i mate-
riały szkoleniowe, wyroby z papieru i tektury nie ujęte w in-
nych klasach, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, 25 odzież, 
nakrycie głowy, apaszki (chusty), ascoty (krawaty), 35 usługi 
reklamy, promocji i informacji handlowej, doradztwo w za-
kresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, 
badania rynku i opinii publicznej, 36 usługi ubezpieczenio-
we, finansowe, monetarne, usługi związane z nieruchomo-
ściami nie ujęte w innych klasach, 41 usługi edukacyjne, or-
ganizowanie i prowadzenie szkoleń.

(210) 473250 (220) 2017 06 22
(731) SKARB PAŃSTWA - KOMISJA NADZORU 

FINANSOWEGO, Warszawa
(540) KNF KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne na nośnikach i po-
bierane przez sieci komputerowe, 16 drukowane publikacje 
periodyczne i dziełowe, w szczególności czasopisma i mate-
riały szkoleniowe, wyroby z papieru i tektury nie ujęte w in-
nych klasach, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, 25 odzież, 
nakrycie głowy, apaszki (chusty), ascoty (krawaty), 35 usługi 
reklamy, promocji i informacji handlowej, doradztwo w za-
kresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, 
badania rynku i opinii publicznej, 36 usługi ubezpieczenio-
we, finansowe, monetarne, usługi związane z nieruchomo-
ściami nie ujęte w innych klasach, 41 usługi edukacyjne, or-
ganizowanie i prowadzenie szkoleń.
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(210) 473251 (220) 2017 06 22
 (310) 201733507 (320) 2017 03 07 (330) AZ
(731) House of Prince A/S, Kopenhaga V, DK
(540) KING’S FAVOURITES ORANGE

(531) 03.01.02, 24.09.03, 24.09.07, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy, tytoń przetworzo-
ny, wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów 
medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artyku-
ły dla palaczy, bibułki, gilzy i filtry do papierosów, przyrządy 
kieszonkowe do skręcania papierosów, podręczne nabijarki 
do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny do e-papiero-
sów, wyroby tytoniowe do podgrzewania, artykuły dla pa-
laczy zwłaszcza urządzenia elektroniczne do podgrzewania 
papierosów lub tytoniu oraz części takich urządzeń.

(210) 473271 (220) 2017 06 22
(731) SUKCES TECHNOLOGY GROUP - DZIEMIAŃCZUK 

SPÓŁKA JAWNA, Wasilków
(540) PIXEL
(510), (511) 9 nadajniki radiowe w postaci pilotów prze-
nośnych oraz pilotów naściennych do: rolet zewnętrznych 
i wewnętrznych, markiz, zasłon i firan, ekranów, bram wjaz-
dowych i garażowych.

(210) 473272 (220) 2017 06 22
(731) SUKCES TECHNOLOGY GROUP - DZIEMIAŃCZUK 

SPÓŁKA JAWNA, Wasilków
(540) CORVETO
(510), (511) 9 nadajniki radiowe w postaci pilotów prze-
nośnych oraz pilotów naściennych do: rolet zewnętrznych 
i wewnętrznych, markiz, zasłon i firan, ekranów, bram wjaz-
dowych i garażowych.

(210) 473279 (220) 2017 06 23
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) PHILADELPHIA BOULEVARD
(510), (511) 33 wódka.

(210) 473285 (220) 2017 06 23
(731) SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim

(540) 

(531) 24.15.01, 24.15.13, 26.01.01, 26.01.04, 29.01.04
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do środków grzybobój-
czych, 5 środki grzybobójcze.

(210) 473288 (220) 2017 06 23
(731) SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim
(540) 

(531) 29.01.01, 26.01.04, 26.01.01, 24.15.13, 24.15.01
(510), (511) 1 preparaty regulujące wzrost roślin, środki 
do ochrony nasion, zaprawy nasienne.

(210) 473290 (220) 2017 06 23
(731) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),  

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

(210) 473292 (220) 2017 06 23
(731) SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim
(540) 

(531) 29.01.02, 26.01.04, 26.01.01, 24.15.13, 24.15.01
(510), (511) 5 pestycydy, preparaty przeciwpasożytnicze, 
owadobójcze, grzybobójcze, środki odstraszające owady.
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(210) 473310 (220) 2017 06 23
(731) PRACA INFO AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) PracaInfo

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 35 agencja pośrednictwa pracy, agencja zatrud-
nienia tymczasowego.

(210) 473339 (220) 2017 06 24
(731) WNUK ŁUCJAN, Wodzisław Śląski
(540) HT HOTEL TATRA

(531) 27.05.01, 26.11.01, 01.01.04, 26.04.18
(510), (511) 41 organizowanie balów, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongre-
sów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], planowanie przyjęć [rozrywka], usłu-
gi rozrywkowe, wypożyczanie sprzętu sportowego z wy-
jątkiem pojazdów, udostępnianie obiektów i sprzętu rekre-
acyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, 
43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem, restauracje samoobsługowe, rezerwacje 
miejsc w hotelach, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi 
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządza-
nie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne, usługi 
rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych 
[zakwaterowanie], wynajmowanie sal na zebrania, wynaj-
mowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, 44 aromate-
rapia, manicure, masaż, salony piękności, usługi saun, usługi 
solariów.

(210) 473340 (220) 2017 06 26
(731) SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim
(540) 

(531) 29.01.01, 26.01.04, 26.01.01, 24.15.13, 24.15.01
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do środków grzybobój-
czych, nawozy dla rolnictwa, środki chemiczne dla rolnictwa 
(z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz 
środków przeciw pasożytom), preparaty regulujące wzrost 
roślin, preparaty do oklejania drzew stosowane w sadownic-
twie, środki do ochrony nasion, nawozy użyźniające glebę, 
preparaty do nawożenia gleby, 5 pestycydy, preparaty prze-
ciwpasożytnicze, środki chwastobójcze, owadobójcze, grzy-
bobójcze, środki odstraszające owady.

(210) 473341 (220) 2017 06 26
(731) SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim
(540) 

(531) 29.01.03, 26.01.04, 26.01.01, 24.15.13, 24.15.01
(510), (511) 5 pestycydy, środki chwastobójcze.

(210) 473342 (220) 2017 06 26
(731) SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim
(540) 

(531) 29.01.07, 26.01.04, 26.01.01, 24.15.13, 24.15.01
(510), (511) 1 nawozy dla rolnictwa, środki chemiczne dla 
rolnictwa (z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycy-
dów oraz środków przeciw pasożytom), preparaty regulu-
jące wzrost roślin, preparaty do oklejania drzew stosowane 
w sadownictwie, środki do ochrony nasion, nawozy użyźnia-
jące glebę, preparaty do nawożenia gleby.

(210) 473343 (220) 2017 06 26
(731) POPTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) POPTRADE
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(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.07, 01.15.11
(510), (511) 35 usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udo-
stępnianie strony internetowej zawierającej ogłoszenia 
drobne przesłane przez użytkowników, usługi reklamowe 
i rozpowszechniania informacji, udostępnianie miejsca dla 
reklamy przez małe ogłoszenia przez globalne sieci kom-
puterowe i sieci bezprzewodowe, udostępnianie informa-
cji konsumenckich o produktach i usługach za pomocą 
ogłoszeń przez ogólnoświatowe sieci komputerowe oraz 
sieci bezprzewodowe, promowanie towarów i usług osób 
trzecich w światowych sieciach komputerowych i bezprze-
wodowych, udostępnianie komputerowej bazy danych on-
line i bazy danych online do przeszukiwania listy ogłoszeń 
drobnych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi 
reklamowe i marketingowe, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych i promocyjnych, 38 udostępnianie on-line 
elektronicznych tablic informacyjnych w celu przesyłania 
wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, udo-
stępnianie forów internetowych online, elektroniczna trans-
misja wiadomości, danych i obrazów, udostępnianie on-line 
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 42 usługi komputero-
we, mianowicie hosting obiektów sieciowych online na rzecz 
osób trzecich do organizowania i prowadzenia spotkań, ze-
brań i dyskusji interaktywnych online, usługi komputerowe 
w postaci tworzenia i utrzymywania spersonalizowanych 
stron internetowych zawierających informacje zdefiniowane 
przez użytkownika, osobiste profile i informacje.

(210) 473378 (220) 2017 06 26
(731) PUSHAD SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) pushAd

(531) 26.11.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe [programy] 
do zarządzania bazami danych, oprogramowanie interfej-
sów, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie 
wspomagające, oprogramowanie multimedialne, oprogra-
mowanie medialne, oprogramowanie pośredniczące, pro-
gramowanie społecznościowe, oprogramowanie komuni-
kacyjne, oprogramowanie interfejsowe, oprogramowanie 
użytkowe, oprogramowanie, 35 rozpowszechnianie reklam 
poprzez Internet, marketing towarów i usług osób trzecich 
poprzez dystrybucję kuponów, rozpowszechnianie mate-
riałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, doradz-
two specjalistyczne w zakresie marketingu, usługi doradcze 
w zakresie marketingu afiliacyjnego, komputerowe zarządza-
nie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, 
statystyczne zestawienia, 42 aktualizowanie stron inter-
netowych, programowanie oprogramowania do platform 
internetowych, projektowanie systemów komputerowych, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], elektroniczna konwersja danych 
lub programów,doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich.

(210) 473394 (220) 2017 06 26
(731) PRIMIECZAJEWA IRYNA IRMAX, Gorzów Wielkopolski

(540) 

(531) 05.05.13, 26.04.02, 26.13.25, 28.05.99
(510), (511) 35 usługi importowo-eksportowe, usługi do-
radcze dotyczące działalności gospodarczej związane z pro-
wadzeniem franszyz, promocja sprzedaży, administrowanie 
działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, pomoc 
przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, 
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci te-
lekomunikacyjnych, usługi aukcyjne świadczone za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób 
trzecich, usługi handlu elektronicznego, mianowicie do-
starczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, 
gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług teleko-
munikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygodnego 
porównywania i kupowania tych usług, nabywanie dostępu 
do kanałów telewizyjnych, rozpowszechnianie reklam, pro-
dukcja materiałów reklamowych i reklam, publikacja treści 
reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, cza-
su reklamowego i mediów, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, pośrednictwo w nabywaniu 
usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych 
[Internet], pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprze-
daży na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach 
handlowych i gospodarczych, zarządzanie hotelami, zarzą-
dzanie dokumentacją biznesową, komputerowe zarządzanie 
plikami, zarządzanie punktami obsługi telefonicznej dla osób 
trzecich, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towa-
rów i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie handlowe 
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób 
trzecich, usługi biura pośrednictwa pracy, usługi przedstawi-
cielstw handlowych, pośrednictwo w działalności handlowej 
dla osób trzecich, usługi zarządzania społecznością online, 
usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wy-
stawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośred-
nictwem Internetu, sprzedaż hurtowa i detaliczna, także z ka-
talogu i za pośrednictwem mediów telekomunikacyjnych 
następujących towarów: farb, pokostów, lakierów, środków 
wybielających i innych substancji stosowanych w praniu, 
środków do czyszczenia, polerowania, szorowania i ście-
rania, mydeł nieleczniczych, produktów perfumeryjnych, 
kosmetyków nieleczniczych, szamponów, nieleczniczych 
płynów do włosów, nieleczniczych środków do czyszczenia 
zębów, materiałów oświetleniowych i świec, mydeł i deter-
gentów leczniczych i odkażających, dietetycznej żywności 
i substancji dostosowanej do użytku leczniczego lub wete-
rynaryjnego, herbat ziołowych, ziół leczniczych, żywności 
dla niemowląt, suplementów diety dla ludzi i zwierząt, ma-
teriałów opatrunkowych, środków odkażających, środków 
do zwalczania robactwa, narzędzi i przyrządów ręcznych 
(o napędzie ręcznym), wyrobów nożowniczych, urządzeń 
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obra-
zu, magnetycznych nośników danych, płyt kompaktowych, 
płyt DVD, artykułów optycznych, okularów, okularów prze-
ciwsłonecznych, etui na okulary, sztucznych ogni, papieru 
i kartonu, druków, fotografii, artykułów piśmiennych i biuro-
wych, z wyjątkiem mebli, klejów do materiałów biurowych 
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lub do celów domowych, publikacji drukowanych, albumów, 
materiałów dla artystów i do rysowania, pędzli, arkuszy, folii 
i toreb z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, repro-
dukcji graficznych dzieł sztuki, dzieł sztuki oraz figurek z pa-
pieru i kartonu, modeli architektonicznych, obrazów, metali 
szlachetnych i ich stopów, wyrobów jubilerskich, kamieni 
szlachetnych i półszlachetnych, przyrządów zegarmistrzow-
skich i chronometrycznych, skóry i imitacji skóry, bagażu 
i toreb do przenoszenia, plecaków, torebek, toreb szkolnych, 
parasoli, wyrobów rymarskich, obroży, smyczy i ubrań dla 
zwierząt, mebli, luster, ramek obrazów, przyborów oraz po-
jemników kuchennych i gospodarstwa domowego, grze-
bieni i gąbek, sprzętu do czyszczenia, wyrobów szklanych, 
porcelanowych i ceramicznych, tekstyliów i imitacji teksty-
liów, bielizny stołowej i pościelowej, ręczników, ściereczek 
i serwetek tekstylnych, zasłon z materiałów tekstylnych lub 
tworzyw sztucznych, odzieży, obuwia i nakryć głowy, dywa-
nów, chodników (kilimy), mat i słomianek, draperii (nietek-
stylnych), gier, zabawek i przedmiotów do zabawy, maskotek, 
artykułów gimnastycznych i sportowych, ozdób choinko-
wych, przetworów mięsnych i rybnych, konserw mięsnych 
i rybnych, konserwowanych, mrożonych, suszonych i go-
towanych owoców i warzyw, orzechów preparowanych, 
przekąsek na bazie konserwowanych, mrożonych, suszonych 
i gotowanych owoców, warzyw i orzechów preparowanych, 
jaj, produktów mlecznych i nabiałowych, napojów na bazie 
mleka i produktów mlecznych, gotowych dań na bazie mię-
sa i ryb, zup, ekstraktów mięsnych, olejów i tłuszczów jadal-
nych, kawy, herbaty, kakao, kawy nienaturalnej, ryżu, mąki 
i produktów zbożowych, chleba, wyrobów piekarniczych, 
wyrobów cukierniczych i słodyczy, lodów, cukru, miodu, soli, 
przypraw, octu, musztardy, majonezu, przekąsek na bazie 
zbóż, gotowych dań na bazie makaronu i ryżu, surowych 
i nieprzetworzonych produktów rolnych, ogrodniczych, 
leśnych świeżych owoców i warzyw, świeżych ziół, natural-
nych roślin i kwiatów, żywności i napojów dla zwierząt, piwa, 
wody mineralnej i gazowanej oraz inne napojów bezalkoho-
lowych, napojów owocowych i soków owocowych, syropów 
i innych preparatów do produkcji napojów, napojów alkoho-
lowych, tytoniu, wyrobów tytoniowych, artykułów dla pala-
czy, zapałek.

(210) 473490 (220) 2017 06 29
(731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Green Taxi
(510), (511) 9 stacje ładowania dla pojazdów elektrycz-
nych, elektroniczne zasilacze, banki energii, liczniki energii 
elektrycznej, urządzenia do ładowania, mierniki ciśnienia 
ładowania, elektryczne regulatory ładowania, urządzenia 
do ładowania akumulatorów elektrycznych, oprogramowa-
nie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, elektro-
niczne bazy danych, mobilne aplikacje, aplikacje do prze-
pływu pracy, oprogramowanie firmowe, oprogramowanie, 
oprogramowanie komunikacyjne, 12 pojazdy, samochody, 
przyczepy, przyczepy transportowe, przyczepy [pojazdy], 
przyczepy do pojazdów, mikrobusy, alarmy bezpieczeństwa 
do pojazdów, alarmy do pojazdów, części i akcesoria do po-
jazdów, części i akcesoria do pojazdów lądowych, części kon-
strukcyjne do samochodów, mechanizmy napędów silniko-
wych elektrycznych do pojazdów lądowych, mechanizmy 
napędowe [części pojazdów lądowych], napędy silnikowe 
elektryczne do pojazdów lądowych, samochody osobowe, 
silniki elektryczne do pojazdów lądowych, silniki elektryczne 
do samochodów osobowych, silniki napędowe do pojaz-
dów lądowych, autobusy, autobusy z napędem elektrycz-

nym, części konstrukcyjne do autobusów, autobusy i części 
konstrukcyjne do nich, pojazdy napędzane elektrycznie, na-
pędy elektryczne do pojazdów lądowych, pojazdy lądowe 
z napędem elektrycznym, mechanizmy napędowe, w tym 
silniki do pojazdów lądowych, silniki do pojazdów lądowych, 
alarmowe systemy bezpieczeństwa do pojazdów, amortyza-
tory [części pojazdów], drony, drzwi do pojazdów, elektrycz-
ne napędy do pojazdów, elektryczne hamulce do pojazdów, 
hamulce do pojazdów lądowych, opony do autobusów, 
pojazdy do podróżowania drogą lądową, pojazdy do po-
ruszania się po lądzie, pojazdy drogowe [do transportu], 
pojazdy kierowane automatycznie, silniki do samochodów, 
zestawy hamulcowe do pojazdów, 38 przekazywanie infor-
macji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, 
telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), 
wiadomości elektroniczne, przesyłanie informacji drogą 
online, przesyłanie wiadomości, elektroniczne przesyłanie 
wiadomości, dostarczanie wiadomości drogą elektronicz-
ną, usługi przesyłania i odbioru wiadomości, komunikacja 
pomiędzy komputerami, zapewnianie dostępu do baz da-
nych online, zapewnianie dostępu do komputerowych baz 
danych, zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach 
komputerowych, dostarczanie informacji komunikacyjnych, 
udzielanie dostępu do globalnej komputerowej sieci infor-
macyjnej wielu użytkownikom, przekazywanie informacji 
i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, udo-
stępnianie online elektronicznych tablic informacyjnych 
w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami 
komputerów, dostarczanie informacji komunikacyjnych, 
elektroniczna wymiana danych, elektroniczne przesyłanie 
wiadomości błyskawicznych i danych, elektroniczne przesy-
łanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez 
światową sieć komputerową, elektroniczne przesyłanie pli-
ków, elektryczna transmisja danych w ramach światowej 
sieci zdalnego przetwarzania danych, w tym w ramach Inter-
netu, komunikacja przez sieci elektroniczne, przekazywanie 
informacji za pomocą środków elektronicznych, przekazy-
wanie informacji i danych za pośrednictwem usług online 
i Internetu, przesyłanie danych za pośrednictwem środków 
elektronicznych, wzajemna komunikacja komputerowa, za-
pewnianie elektronicznych łączy danych, 39 wynajmowanie 
pojazdów, organizowanie wynajmu pojazdów, organizacja 
wynajmu pojazdów, udostępnianie pojazdów do wynajmu, 
usługi wynajmu pojazdów samochodowych, usługi wynaj-
mu pojemników transportowych, organizowanie podróży, 
organizowanie transportu, usługi rezerwacji w zakresie trans-
portu, skomputeryzowane usługi w zakresie rezerwacji po-
dróży, usługi w zakresie rezerwacji podróży i środków trans-
portu, transport pasażerski, wynajem sprzętu GPS do celów 
nawigacyjnych, informacja o transporcie, usługi w zakresie 
wypożyczania samochodów, udzielanie informacji związa-
nych z podróżami i transportem za pomocą środków elek-
tronicznych, planowanie i rezerwowanie podróży i trans-
portu za pomocą środków elektronicznych, planowanie, 
organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków 
elektronicznych, dystrybucja energii elektrycznej, dostar-
czanie energii elektrycznej, dostawa energii elektrycznej, 
dystrybucja energii odnawialnej, magazynowanie energii 
elektrycznej, przechowywanie energii i paliw, dostawa i dys-
trybucja energii, dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, 
usługi doradztwa związane z dystrybucją energii elektrycz-
nej, usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją 
energii, prąd elektryczny (dystrybucja -), transport podróż-
nych samochodem, wynajem samochodów elektrycznych, 
rezerwacja wypożyczanych samochodów, organizowanie 
wynajmu samochodów, usługi wynajmu samochodów, pa-
sażerski transport samochodowy, rezerwacja samochodów 
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do wynajęcia, organizowanie samochodowego transportu 
pasażerskiego, usługi agencji rezerwującej wynajem samo-
chodów, udzielanie informacji dotyczących tras samocho-
dowych, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samocho-
dów, usługi w zakresie dostarczania informacji dotyczących 
transportu samochodowego, 42 doradztwo w zakresie 
oszczędności energii, prowadzenie badań i opracowywa-
nie projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem 
naturalnych źródeł energii, udzielanie informacji związanych 
z badaniami i opracowaniami projektów technicznych doty-
czących wykorzystywania naturalnych źródeł energii, bada-
nia w dziedzinie energii, usługi doradcze dotyczące zużycia 
energii, programowanie oprogramowania do zarządzania 
energią, programowanie komputerowe dla branży energe-
tycznej, profesjonalne doradztwo związane z zachowaniem 
energii, projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji 
energii, usługi doradcze związane z wydajnością energe-
tyczną, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energe-
tycznej, opracowywanie systemów do zarządzania energią 
i prądem, doradztwo technologiczne w zakresie produkcji 
i używania energii, usługi inżynieryjne związane z systema-
mi zaopatrzenia w energię, udzielanie porad technicznych 
związanych ze środkami oszczędności energii, opracowywa-
nie pojazdów, badanie techniczne pojazdów, kontrola tech-
niczna pojazdów.

(210) 473492 (220) 2017 06 29
(731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Green System
(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 segmentów 
kontroli, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przeno-
śnych, oprogramowanie komputerowe do pobrania, prze-
znaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogra-
mowanie komputerowe do obsługi pojazdów, programy 
komputerowe do użytku w autonomicznej kontroli pojaz-
dów, czujniki elektroniczne, elektroniczne czujniki pomiaro-
we, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, czujniki ciepła, czujni-
ki ciepła [termostaty], czujniki ciśnienia, czujniki do określania 
położenia, czujniki do określania prędkości, czujniki dymu, 
czujniki elektryczne, czujniki temperatury, czujniki wilgot-
ności, detektory drgań, elektroniczne elementy składowe, 
elektryczne urządzenia telekomunikacyjne, instalacje alar-
mowe, monitorujące urządzenia kontrolne [elektryczne], 
monitorujące urządzenia [elektryczne], monitorujące urzą-
dzenia bezpieczeństwa [elektryczne], adaptery, analizatory 
energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowa-
nia elektryczności, aparatura i urządzenia do regulowania 
elektryczności, aparatura i urządzenia do sterowania prze-
pływu energii elektrycznej, aparatura kontrolna [energia 
elektryczna, aplikacje komputerowe do pobrania, aplika-
cje komputerowe nawigacji audio-wideo do samocho-
du, komputerowe oprogramowanie do pracy zespołowej 
[groupware], oprogramowanie firmowe, oprogramowanie 
do przesyłania wiadomości on-line, urządzenia do monitoro-
wania, 42 chmura obliczeniowa, udostępnianie wirtualnych 
środowisk komputerowych poprzez chmury obliczenio-
we, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania 

w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowa-
nia operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania 
sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projek-
towanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego 
do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarza-
nia w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramo-
wania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania 
sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projekto-
wanie i opracowywanie oprogramowania komputerowe-
go do zarządzania łańcuchem dostaw, usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, aktualizacja oprogramowania 
komputerowego na rzecz osób trzecich, administrowanie 
prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktu-
alizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, 
badania dotyczące przetwarzania danych, doradztwo zwią-
zane z projektowaniem i opracowywaniem programów 
komputerowych, doradztwo związane z oprogramowaniem 
do systemów komunikacyjnych, instalacja i aktualizacja pro-
gramów do przetwarzania danych, kodowanie kart magne-
tycznych, opracowywanie i testowanie oprogramowania, 
programowanie oprogramowania do zarządzania energią, 
programowanie oprogramowania do elektronicznego prze-
twarzania danych [EPD], programowanie oprogramowania 
do importowania danych i zarządzania nimi, projektowanie 
systemów informatycznych związanych z finansami, pro-
jektowanie systemów informatycznych dotyczących zarzą-
dzania, projektowanie urządzeń do przetwarzania danych, 
przechowywanie danych online, rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, udostępnia-
nie wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury 
obliczeniowe, udzielanie informacji w zakresie technologii 
informacyjnej, usługi informacyjne w zakresie technologii in-
formacyjnej, zarządzanie projektami w zakresie technologii 
informacyjnych, zdalne administrowanie serwerem.

(210) 473494 (220) 2017 06 29
(731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Green Shop
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, mobilne aplikacje, 
pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządza-
nia danymi, oprogramowanie, oprogramowanie komuni-
kacyjne, komponenty elektryczne i elektroniczne,adaptery, 
akumulatory do pojazdów, akumulatory do pojazdów elek-
trycznych,akumulatory samochodowe,alarmy i urządzenia 
ostrzegawcze, analizatory energii elektrycznej, aparatura 
i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, apara-
tura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, aparatura 
i urządzenia do regulowania elektryczności, aparatura i urzą-
dzenia do gromadzenia elektryczności, aparatura i urządze-
nia do sterowania przepływu energii elektrycznej, aplikacje 
komputerowe do pobrania, baterie akumulatorowe litowe, 
baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektrycz-
ne do pojazdów, baterie litowe, czujniki,czujniki pomiarowe, 
czujniki temperatury,czujniki wilgotności, detektory drgań, 
elektroniczne elementy składowe, elektroniczne regulato-
ry, elektroniczne systemy kontrolne, elektryczne regulatory 
ładowania, elektryczne regulatory prędkości, elektryczne 
urządzenia sterownicze do zarządzania energią, elektryczne 
urządzenia telekomunikacyjne, instalacje alarmowe, insta-
lacje do komunikacji elektronicznej, inwertery elektryczne, 
inwertory prądu stałego/ prądu zmiennego,konwertery 
prądu stałego/prądu zmiennego, ładowarki baterii elektrycz-
nych, ładowarki bezprzewodowe, ładowarki dla akumulato-
rów, ładowarki do baterii, regulatory elektryczne, regulatory 
energii, regulatory energii elektrycznej, regulatory napięcia, 
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sterowniki elektryczne, urządzenia do lokalizacji pojazdów, 
urządzenia do monitorowania zużycia energii elektrycznej, 
urządzenia do monitorowania, urządzenia do przesyłania 
danych, urządzenia do regulacji energii, urządzenia do re-
gulacji energii elektrycznej,urządzenia do sterowania ener-
gią elektryczną, urządzenia do sterowania mocą [elektrycz-
ne],urządzenia pomiarowe, urządzenia nawigacyjne GPS, 
urządzenia zdalnego sterowania, 38 przekazywanie infor-
macji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, 
przesyłanie informacji, przesyłanie informacji drogą online, 
przesyłanie wiadomości, elektroniczne przesyłanie wiado-
mości, dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, usługi 
przesyłania i odbioru wiadomości, komunikacja pomiędzy 
komputerami, zapewnianie dostępu do baz danych online, 
zapewnianie dostępu do komputerowych baz danych, za-
pewnianie dostępu do baz danych w sieciach komputero-
wych, dostarczanie informacji komunikacyjnych, udzielanie 
dostępu do globalnej komputerowej sieci informacyjnej 
wielu użytkownikom, przekazywanie informacji i danych 
za pośrednictwem usług online i Internetu, udostępnianie 
online elektronicznych tablic informacyjnych w celu prze-
syłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, 
dostarczanie informacji komunikacyjnych, elektroniczna wy-
miana danych, elektroniczne przesyłanie wiadomości bły-
skawicznych i danych, elektroniczne przesyłanie obrazów, 
zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez światową sieć 
komputerową, elektroniczne przesyłanie plików, elektryczna 
transmisja danych w ramach światowej sieci zdalnego prze-
twarzania danych, w tym w ramach Internetu, komunikacja 
przez sieci elektroniczne, przekazywanie informacji za po-
mocą środków elektronicznych, przekazywanie informacji 
i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, prze-
syłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych, 
wzajemna komunikacja komputerowa, zapewnianie elektro-
nicznych łączy danych.

(210) 473495 (220) 2017 06 29
(731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Green
(510), (511) 9 identyfikacyjne karty elektroniczne- dowody 
osobiste, hologramy, chipy, układy scalone, czytniki jako 
sprzęt przetwarzania danych, zamki elektroniczne obsługi-
wane kartą, terminale do elektronicznego przetwarzania, 
płatności kartami kredytowymi, systemy identyfikacji biome-
trycznej, kodowane karty identyfikacyjne, urządzenia 
do identyfikacji biometrycznej, kodowane karty lojalnościo-
we, karty wielofunkcyjne dla usług finansowych, karty zawie-
rające elektronicznie zarejestrowane dane, utrwalone na no-
śnikach informacje i dane, nośniki do danych, adaptery, alar-
my, alarmy bezpieczeństwa, aparatura do odczytywania 
kart, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, 
aparatura i urządzenia do regulowania elektryczności, apara-
tura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycz-
nej, aparatura kontrolna do zarządzania siecią, aplikacje 
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje 
do pobrania na smartfony, aplikacje komputerowe do stero-
wania pojazdami, aplikacje komputerowe do sterowania au-
tomatycznym kierowaniem pojazdami, aplikacje komputero-
we do pobrania, aplikacje mobilne do pobrania do użytku 
z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, bate-
rie elektryczne do pojazdów, baterie litowe, bezpieczniki 
elektryczne, czujniki, czujniki i detektory, czytniki kart, dane 
zapisane elektronicznie, elektroniczne bazy danych, elektro-
niczne regulatory, elektroniczne systemy nawigacyjne, elek-
tryczne regulatory ładowania, elektryczne urządzenia po-

miarowe, elektryczne wyłączniki automatyczne, oprogramo-
wanie do zarządzania siecią, oprogramowanie do zarządza-
nia finansami, oprogramowanie do zarządzania przedsię-
biorstwem, urządzenia komputerowe do zdalnego odczytu 
mierników, urządzenia komputerowe do magazynowania 
danych, urządzenia komunikacyjne dla pojazdów, urządze-
nia pomiarowe elektryczne, urządzenia zdalnego sterowa-
nia, urządzenie nadawczo-odbiorcze, 12 autobusy, autobusy 
z napędem elektrycznym, części konstrukcyjne do autobu-
sów, autobusy i części konstrukcyjne do nich, części i akceso-
ria do pojazdów, pojazdy elektryczne, pojazdy napędzane 
elektrycznie, napędy elektryczne do pojazdów lądowych, 
pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, silniki napędowe 
do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe, w tym sil-
niki do pojazdów lądowych, silniki do pojazdów lądowych, 
silniki elektryczne do pojazdów lądowych, alarmowe syste-
my bezpieczeństwa do pojazdów, alarmy bezpieczeństwa 
do pojazdów, alarmy do pojazdów, amortyzatory- części po-
jazdów, autokary, drony, drzwi do pojazdów, elektryczne na-
pędy do pojazdów, elektryczne mechanizmy napędowe 
do pojazdów lądowych, hamulce do pojazdów, hamulce 
do pojazdów lądowych, mechanizmy napędów silnikowych 
elektrycznych do pojazdów lądowych, mechanizmy napę-
dowe- części pojazdów lądowych, mikrobusy, opony do au-
tobusów, 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 elek-
tryczne, zestawy hamulcowe do pojazdów, 36 doradztwo 
inwestycyjne, doradztwo finansowe, doradztwo dotyczące 
kredytów, doradcze usługi zarządzania finansowego, do-
radztwo w zakresie inwestycji finansowych, finansowanie 
inwestycji, inwestycje przemysłowe, inwestycje kapitałowe, 
organizowanie inwestycji, inwestycje finansowe, analiza in-
westycyjna, administrowanie inwestycjami, zarządzanie in-
westycjami, kluby inwestycyjne, informacje inwestycyjne, 
pośrednictwo inwestycyjne, powiernictwo inwestycyjne, 
usługi inwestycyjne, inwestowanie funduszy międzynarodo-
wych, administrowanie inwestycjami funduszy, opieka nad 
inwestycjami, usługi finansowo-inwestycyjne, zarządzanie 
portfelem inwestycyjnym, monitorowanie funduszy inwe-
stycyjnych, udzielanie informacji inwestycyjnych, zarządza-
nie aktywami inwestycyjnymi, administrowanie funduszami 
inwestycyjnymi, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, 
udzielanie informacji finansowych inwestorom, doradztwo 
finansowe dotyczące inwestycji, zarządzanie finansowe do-
tyczące inwestycji, usługi konsultacyjne dotyczące inwesty-
cji, usługi finansowe dotyczące inwestycji, informacje finan-
sowe dla inwestorów, zarządzanie inwestycjami w nierucho-
mości, administrowanie funduszami i inwestycjami, admini-
strowanie funduszami wspólnego inwestowania, zarządza-
nie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, finansowe i in-
westycyjne usługi konsultacyjne, usługi inwestycyjne świad-
czone przez firmy, usługi w zakresie doradztwa inwestycyj-
nego, administrowanie usługami w zakresie inwestycji kapi-
tałowych, 37 budowa bloków mieszkalnych, budowa bu-
dynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa domów, bu-
dowa domów na zamówienie, budowa elektrowni wiatro-
wych, budowa nieruchomości- budownictwo, budowa nie-
ruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości miesz-
kalnych, doładowywanie akumulatorów, doładowywanie 
baterii i akumulatorów, doradztwo dotyczące naprawy po-
jazdów, doradztwo inżynieryjne- budownictwo, doradztwo 
inżynieryjne- usługi budowlane, dostarczanie informacji 
o naprawach pojazdów, informacja budowlana, instalacja 
alarmów, instalowanie części do pojazdów, instalacja urzą-
dzeń elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych i ge-
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neratorów prądu, instalacja urządzeń do wytwarzania ener-
gii, instalacja urządzeń do oszczędzania energii, instalacja 
urządzeń do kompensacji mocy biernej, instalacja systemów 
ochrony środowiska, instalacja systemów kontroli środowi-
ska, instalacja systemów komputerowych, instalacja syste-
mów inżynierii środowiska, instalacja sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego w samochodach, instalacja sprzętu do au-
tomatyki budynkowej, instalowanie i naprawa urządzeń 
do nawadniania, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń 
i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja, serwis i na-
prawa pojazdów, konserwacja, serwis, strojenie i naprawa 
silników, konwersja pojazdów- silniki, naprawa lub konserwa-
cja generatorów energii elektrycznej, naprawa lub konser-
wacja silników elektrycznych, organizowanie naprawy pojaz-
dów, renowacja instalacji elektrycznych, udzielanie informa-
cji związanych z naprawą lub konserwacją silników elektrycz-
nych, usługi doradcze w zakresie instalacji elektrowni, 
38 przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem 
usług online i Internetu, przesyłanie informacji, telekomuni-
kacja informacyjna w tym strony internetowe, wiadomości 
elektroniczne, przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomo-
ści na adresy internetowe- przesyłanie wiadomości interne-
towych, przesyłanie informacji drogą online, przesyłanie wia-
domości, elektroniczne przesyłanie wiadomości, dostarcza-
nie wiadomości drogą elektroniczną, usługi przesyłania i od-
bioru wiadomości, komunikacja pomiędzy komputerami, 
zapewnianie dostępu do baz danych online, zapewnianie 
dostępu do komputerowych baz danych, zapewnianie do-
stępu do baz danych w sieciach komputerowych, dostarcza-
nie informacji komunikacyjnych, udzielanie dostępu do glo-
balnej komputerowej sieci informacyjnej wielu użytkowni-
kom, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem 
usług online i Internetu, udostępnianie online elektronicz-
nych tablic informacyjnych w celu przesyłania wiadomości 
pomiędzy użytkownikami komputerów, dostarczanie infor-
macji komunikacyjnych, elektroniczna wymiana danych, 
elektroniczne przesyłanie wiadomości błyskawicznych i da-
nych, elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów 
graficznych i ilustracji przez światową sieć komputerową, 
elektroniczne przesyłanie plików, elektryczna transmisja da-
nych w ramach światowej sieci zdalnego przetwarzania da-
nych, 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, 39 transport, planowanie, organizowanie i re-
zerwowanie podróży za pomocą środków elektronicznych, 
transport autobusowy, planowanie i rezerwowanie podróży 
i transportu za pomocą środków elektronicznych, dystrybu-
cja energii elektrycznej, dostarczanie energii elektrycznej, 
dostawa i dystrybucja energii, dostawa i dystrybucja energii 
elektrycznej, usługi doradztwa związane z dystrybucją ener-
gii elektrycznej, usługi informacyjne i doradcze w związku 
z dystrybucją energii, transport drogowy, wynajmowanie 
transportu drogowego, udzielanie informacji związanych 
z podróżami i transportem za pomocą środków elektronicz-
nych, udzielanie informacji związanych z planowaniem i re-
zerwowaniem podróży i transportu za pomocą środków 
elektronicznych, transport lądowy, transport tramwajowy, 
transport pojazdów, transport pasażerski, rezerwacja trans-
portu, transport pasażerów omnibusem, transport pasaże-
rów autobusami, transport autokarowy pasażerów, usługi 
transportu pojazdami, usługi transportu autobusami, dostar-
czanie informacji dotyczących transportu, wynajem pojaz-
dów transportowych na umowę, usługi w zakresie rezerwacji 

transportu autobusowego, organizowanie wycieczek auto-
busowych, przewożenie podróżujących autobusami, organi-
zowanie podróży autobusem, czarterowanie autobusów, 
41 multimedialne wydania czasopism, multimedialne wyda-
nia gazet, multimedialne wydania magazynów, multimedial-
ne wydania publikacji elektronicznych, pisanie i publikowa-
nie tekstów, innych niż teksty reklamowe, konsultacje edy-
torskie, programowanie serwisów informacyjnych do trans-
misji przez Internet, publikacja czasopism, publikacja broszur, 
publikacja gazet elektronicznych online, publikacja i redago-
wanie materiałów drukowanych, publikacja materiałów edu-
kacyjnych, publikacja prac naukowych, publikacja treści re-
dakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, publikowanie, publikowanie czasopism 
w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie elektro-
niczne, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, organiza-
cja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organi-
zowanie corocznych konferencji związanych z logistyką, or-
ganizowanie dorocznych konferencji dotyczących teleko-
munikacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organi-
zowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji i kongresów, organizowanie i prowadze-
nie wykładów, organizowanie konferencji, organizowanie 
konferencji związanych z reklamą, organizowanie konferencji 
związanych z handlem, organizowanie konferencji związa-
nych z biznesem, organizowanie konferencji dotyczących 
handlu, wystawy sztuki, usługi w zakresie konferencji, usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, or-
ganizowaniem i prowadzeniem kongresów, przygotowywa-
nie seminariów dotyczących handlu, przygotowywanie, or-
ganizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowa-
nie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie semina-
riów dotyczących biznesu, 42 chmura obliczeniowa, udo-
stępnianie wirtualnych środowisk komputerowych poprzez 
chmury obliczeniowe, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowa-
nie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu 
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczenio-
wej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania ope-
racyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowa-
nie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu 
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczenio-
wej, usługi w zakresie technologii informacyjnych, integracja 
oprogramowania komputerowego, ulepszanie oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, pisanie oprogramowania komputerowe-
go, tworzenie stron elektronicznych, przechowywanie da-
nych elektronicznych, badania dotyczące bezpieczeństwa 
elektrycznego, usługi przechowywania elektronicznego 
w zakresie archiwizacji danych elektronicznych, umożliwia-
nie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyj-
nego online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użyt-
kowania sieci do przetwarzania w chmurze, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyski-
wania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania 
w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania 
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, 44 usługi me-
dyczne, ambulatoryjna opieka medyczna, opieka medyczna 
i zdrowotna, badania medyczne, badania poziomu choleste-
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rolu, 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 odży-
wiania 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, 45 pomoc 
w lokalizowaniu zaginionych zwierząt domowych, informa-
cje 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-
wanie identyfikacyjne 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) 473496 (220) 2017 06 29
(731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Green Point
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe do usług prze-
twarzania w chmurze, elektroniczne bazy danych, oprogra-
mowanie komputerowe do obsługi pojazdów, akumulatory 
do pojazdów, akumulatory do pojazdów elektrycznych, 
akumulatory, elektryczne, do pojazdów, akumulatory samo-
chodowe, baterie elektryczne do pojazdów, baterie litowe, 
elektryczne regulatory ładowania, ładowarki baterii elektrycz-
nych, ładowarki do baterii, przyrządy pomiarowe, urządzenia 
pomiarowe, urządzenia kontrolujące do automatycznego 
parkowania samochodów, urządzenia sterujące do auto-
matycznego kierowania pojazdami, ładowarki, ładowalne 
baterie elektryczne, urządzenia do ładowania akumulatorów, 
urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, apli-
kacje komputerowe do sterowania automatycznym kiero-
waniem pojazdami, aplikacje komputerowe do sterowania 
automatycznym parkowaniem pojazdów, programy kom-
puterowe do użytku w autonomicznym kierowaniu pojaz-
dami, programy komputerowe do użytku w autonomicznej 
kontroli pojazdów, programy komputerowe do użytku w au-
tonomicznej nawigacji pojazdów, systemy autonomicznej 
jazdy do pojazdów wyposażone w interaktywne wyświetla-
cze, urządzenia do automatycznej kontroli jazdy do użytku 
w samochodach, aplikacje komputerowe do automatycz-
nej kontroli jazdy do użytku w samochodach, 39 transport, 
planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za po-
mocą środków elektronicznych, transport autobusowy, pla-
nowanie i rezerwowanie podróży i transportu za pomocą 
środków elektronicznych, dystrybucja energii elektrycznej, 
dostarczanie energii elektrycznej, dostawa i dystrybucja 

energii, dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, usługi 
doradztwa związane z dystrybucją energii elektrycznej, usłu-
gi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii, 
transport drogowy, wynajmowanie transportu drogowego, 
udzielanie informacji związanych z podróżami i transportem 
za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informa-
cji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży 
i transportu za pomocą środków elektronicznych, transport 
lądowy, transport pojazdów, transport pasażerski, rezerwa-
cja transportu, transport pasażerów omnibusem, transport 
pasażerów autobusami, transport autokarowy pasażerów, 
usługi transportu pojazdami, usługi transportu autobusami, 
dostarczanie informacji dotyczących transportu, wynajem 
pojazdów transportowych na umowę, usługi w zakresie 
rezerwacji transportu autobusowego, organizowanie wy-
cieczek autobusowych, przewożenie podróżujących auto-
busami, organizowanie podróży autobusem, czarterowanie 
autobusów, wynajmowanie pojazdów, organizowanie wy-
najmu pojazdów, organizacja wynajmu pojazdów, udostęp-
nianie pojazdów do wynajmu, usługi wynajmu pojazdów 
samochodowych, usługi wynajmu pojemników transpor-
towych, organizowanie podróży, organizowanie transportu, 
usługi rezerwacji w zakresie transportu, skomputeryzowane 
usługi w zakresie rezerwacji podróży, usługi w zakresie re-
zerwacji podróży i środków transportu, transport pasażerski, 
wynajem sprzętu GPS do celów nawigacyjnych, informacja 
o transporcie, usługi biura podróży, mianowicie dokony-
wanie rezerwacji i zamówień na transport, planowanie tras 
podróży, wypożyczanie i wynajem samochodów, usługi 
transportowe, usługi w zakresie podróży, usługi w zakresie 
wypożyczania samochodów, 42 projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania do zarządzania energią, chmura 
obliczeniowa, udostępnianie wirtualnych środowisk kom-
puterowych poprzez chmury obliczeniowe, doradztwo 
w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obli-
czeniowej, programowanie oprogramowania operacyjnego 
do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarza-
nia w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywa-
nie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu 
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczenio-
wej, badania techniczne, badania w zakresie ochrony śro-
dowiska naturalnego, doradztwo w zakresie oszczędności 
energii, inżynieria techniczna, opracowywanie projektów 
technicznych, badania w dziedzinie mechaniki, testowanie 
materiałów.

(210) 473497 (220) 2017 06 29
(731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Green Bus
(510), (511) 9 akumulatory do pojazdów, akumulatory 
do pojazdów elektrycznych, akumulatory, elektryczne, 
do pojazdów, akumulatory samochodowe, baterie elek-
tryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie litowe, 
elektryczne regulatory ładowania, ładowarki baterii elek-
trycznych, ładowarki do baterii, przyrządy pomiarowe, urzą-
dzenia pomiarowe, parkometry, urządzenia kontrolujące 
do automatycznego parkowania samochodów, urządzenia 
sterujące do automatycznego kierowania pojazdami, łado-
warki, ładowalne baterie elektryczne, urządzenia do łado-
wania baterii, urządzenia do ładowania akumulatorów, urzą-
dzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, aplikacje 
komputerowe do sterowania automatycznym kierowaniem 
pojazdami, aplikacje komputerowe do sterowania automa-
tycznym parkowaniem pojazdów, programy komputerowe 
do użytku w autonomicznym kierowaniu pojazdami, pro-
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gramy komputerowe do użytku w autonomicznej kontroli 
pojazdów, programy komputerowe do użytku w autono-
micznej nawigacji pojazdów, systemy autonomicznej jazdy 
do pojazdów wyposażone w interaktywne wyświetlacze, 
urządzenia do automatycznej kontroli jazdy do użytku w sa-
mochodach, aplikacje komputerowe do automatycznej kon-
troli jazdy do użytku w samochodach, 12 autobusy, autobusy 
z napędem elektrycznym, części konstrukcyjne do autobu-
sów, autobusy i części konstrukcyjne do nich, części i akce-
soria do pojazdów, pojazdy elektryczne, pojazdy napędzane 
elektrycznie, napędy elektryczne do pojazdów lądowych, 
pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, silniki napędowe 
do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe, w tym sil-
niki do pojazdów lądowych, silniki do pojazdów lądowych, 
silniki elektryczne 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 silnikowych 
elektrycznych do pojazdów lądowych, mechanizmy napę-
dowe [części pojazdów lądowych], mikrobusy, opony do au-
tobusów, pojazdy do podróżowania drogą lądową, pojazdy 
do poruszania się po lądzie, pojazdy drogowe [do transpor-
tu], pojazdy kierowane automatycznie, silniki do samocho-
dów, tramwaje, tramwaje [pojazdy], trolejbusy, trolejbusy 
elektryczne, zestawy hamulcowe do pojazdów, 39 transport, 
planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za po-
mocą środków elektronicznych, transport autobusowy, pla-
nowanie i rezerwowanie podróży i transportu za pomocą 
środków elektronicznych, dystrybucja energii, dystrybucja 
energii elektrycznej, dostarczanie energii elektrycznej, do-
stawa i dystrybucja energii, dostawa i dystrybucja energii 
elektrycznej, usługi doradztwa związane z dystrybucją ener-
gii elektrycznej, usługi informacyjne i doradcze w związku 
z dystrybucją energii, transport drogowy, wynajmowanie 
transportu drogowego, udzielanie informacji związanych 
z podróżami i transportem za pomocą środków elektro-
nicznych, udzielanie informacji związanych z planowaniem 
i rezerwowaniem podróży i transportu za pomocą środków 
elektronicznych, transport lądowy, transport tramwajowy, 
transport pojazdów, transport pasażerski, rezerwacja trans-
portu, transport pasażerów omnibusem, transport pasaże-
rów autobusami, transport autokarowy pasażerów, usługi 
transportu pojazdami, usługi transportu autobusami, dostar-
czanie informacji dotyczących transportu, wynajem pojaz-
dów transportowych na umowę, usługi w zakresie rezerwacji 
transportu autobusowego, organizowanie wycieczek auto-
busowych, przewożenie podróżujących autobusami, organi-
zowanie podróży autobusem, czarterowanie autobusów.

(210) 473499 (220) 2017 06 29
(731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Green Cloud
(510), (511) 38 przekazywanie informacji i danych za po-
średnictwem usług online i Internetu, przesyłanie informacji, 
przesyłanie informacji drogą online, przesyłanie wiadomości, 
elektroniczne przesyłanie wiadomości, dostarczanie wia-
domości drogą elektroniczną, usługi przesyłania i odbioru 
wiadomości, komunikacja pomiędzy komputerami, zapew-
nianie dostępu do baz danych online, zapewnianie dostę-
pu do komputerowych baz danych, zapewnianie dostępu 
do baz danych w sieciach komputerowych, dostarczanie 
informacji komunikacyjnych, udzielanie dostępu do global-

nej komputerowej sieci informacyjnej wielu użytkownikom, 
przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług 
online i Internetu, udostępnianie online elektronicznych ta-
blic informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomię-
dzy użytkownikami komputerów, dostarczanie informacji 
komunikacyjnych, elektroniczna wymiana danych, elektro-
niczne przesyłanie wiadomości błyskawicznych i danych, 
elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficz-
nych i ilustracji przez światową sieć komputerową, elektro-
niczne przesyłanie plików, elektryczna transmisja danych 
w ramach światowej sieci zdalnego przetwarzania danych, 
w tym w ramach Internetu, komunikacja przez sieci elek-
troniczne, przekazywanie informacji za pomocą środków 
elektronicznych, przekazywanie informacji i danych za po-
średnictwem usług online i Internetu, przesyłanie danych 
za pośrednictwem środków elektronicznych, wzajemna 
komunikacja komputerowa, zapewnianie elektronicznych 
łączy danych, 42 chmura obliczeniowa, udostępnianie wir-
tualnych środowisk komputerowych poprzez chmury ob-
liczeniowe, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do prze-
twarzania w chmurze obliczeniowej, programowanie 
oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu 
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze oblicze-
niowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowa-
nie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu 
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczenio-
wej, usługi w zakresie technologii informacyjnych, integracja 
oprogramowania komputerowego, ulepszanie oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, pisanie oprogramowania komputerowe-
go, tworzenie stron elektronicznych, przechowywanie da-
nych elektronicznych, badania dotyczące bezpieczeństwa 
elektrycznego, usługi przechowywania elektronicznego 
w zakresie archiwizacji danych elektronicznych, umożliwia-
nie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyj-
nego online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użyt-
kowania sieci do przetwarzania w chmurze, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzy-
skiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania 
w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania 
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej.

(210) 473506 (220) 2017 06 29
(731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Smart City
(510), (511) 41 organizowanie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, publikowanie tekstów innych niż 
reklamowe, organizowanie i prowadzenie konferencji, świad-
czenie usług edukacyjnych związanych z ekologią, wykłady 
na temat umiejętności marketingowych, organizowanie 
szkoleń biznesowych, szkolenia w dziedzinie biznesu, orga-
nizowanie zjazdów w celach biznesowych, usługi doradcze 
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizo-
waniem i prowadzeniem konferencji, organizowanie i pro-
wadzenie kongresów, konkursy- organizowanie w zakresie 
edukacji lub rozrywki, organizacja konferencji edukacyjnych, 
organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyj-
nych, organizowanie corocznych konferencji związanych 
z logistyką, organizowanie dorocznych konferencji dotyczą-
cych telekomunikacji, organizowanie i obsługa konferencji, 
organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu 
i handlu, organizowanie i prowadzenie kongresów, i prowa-
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dzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie wy-
kładów, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, 
organizowanie konferencji, organizowanie konferencji zwią-
zanych z reklamą, organizowanie konferencji związanych 
z handlem, organizowanie konferencji związanych z bizne-
sem, organizowanie konferencji dotyczących handlu, wysta-
wy sztuki, usługi związane z wystawami sztuki, usługi w za-
kresie konferencji, usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
konferencji, usługi doradcze i informacyjne związane z przy-
gotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongre-
sów, przygotowywanie seminariów dotyczących handlu, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongre-
sów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, 
organizowanie seminariów dotyczących biznesu, 42 usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, audyt energetyczny, 
projektowanie systemów przetwarzania danych, opraco-
wywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie 
systemów elektrycznych, projektowanie i opracowywanie 
systemów do wyświetlania danych, doradztwo w zakresie 
oszczędności energii, programowanie oprogramowania 
do zarządzania energią, profesjonalne doradztwo związane 
z zachowaniem energii, projektowanie i opracowywanie 
sieci dystrybucji energii, usługi doradcze związane z wydaj-
nością energetyczną, rejestrowanie danych dotyczących zu-
życia energii w budynkach, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania do zarządzania energią, udzielanie porad 
technicznych związanych ze środkami oszczędności energii, 
doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania 
energii, profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności 
energetycznej w budynkach, porady techniczne związane 
z działaniami mającymi na celu oszczędzanie energii, moni-
toring środowiskowy obszarów składowania odpadów, mo-
nitoring środowiskowy terenów utylizacji odpadów.

(210) 473507 (220) 2017 06 29
(731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Green Wallet
(510), (511) 9 hologramy, chipy- układy scalone, czytniki jako 
sprzęt przetwarzania danych, zamki elektroniczne obsługiwa-
ne kartą, terminale do elektronicznego przetwarzania, płat-
ności kartami kredytowymi, oprogramowanie umożliwiające 
bezpieczne przeprowadzanie transakcji kartami kredytowymi, 
urządzenia do weryfikacji danych na magnetycznie kodowa-
nych kartach, oprogramowanie do operacyjnego zarządzania 
przenośnymi kartami magnetycznymi i elektronicznymi, sys-
temy identyfikacji biometrycznej, identyfikacyjne karty ma-
gnetyczne, urządzenia do identyfikacji biometrycznej, karty 
magnetyczne kodowane, terminale telefoniczne, terminale 
POS, elektroniczne terminale płatnicze, terminale elektronicz-
nych płatności, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje 
do przepływu pracy, czytniki kart kredytowych, magnetyczne 
drukowane karty do bankomatu, elektroniczne i magnetycz-
ne karty identyfikacyjne do użytku w związku z płatnością 
za usługi, elektroniczne karty-klucze, kodowane karty człon-
kowskie, kodowane karty-klucze, oprogramowanie do ope-
racyjnego zarządzania przenośnymi kartami magnetycznymi 
i elektronicznymi, oprogramowanie do pobrania do przetwa-
rzania w chmurze, oprogramowanie do technologii bizne-
sowych, oprogramowanie do zarządzania finansami, opro-
gramowanie komputerowe do wykorzystania w systemach 

wspomagających podejmowanie decyzji medycznych, opro-
gramowanie komputerowe stosowane do zdalnego monito-
rowania liczników, oprogramowanie komputerowe do komu-
nikacji, umożliwiające klientom dostęp do informacji na temat 
rachunków bankowych i przeprowadzanie operacji banko-
wych, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania 
w chmurze, 36 usługi związane z kartami kredytowymi i karta-
mi płatniczymi, usługi związane z kartami gotówkowymi, usłu-
gi ubezpieczeniowe związane z kartami kredytowymi, usługi 
finansowe związane z kartami kredytowymi, usługi w zakresie 
zarządzania kartami kredytowymi, usługi finansowe związa-
ne z kartami bankowymi, usługi w zakresie wypłaty gotówki 
uruchamiane kartą, usługi finansowe w zakresie zarządzania 
kartami kredytowymi, usługi związane z kartami kredytowymi 
i gotówkowymi, usługi związane z przetwarzaniem transakcji 
kartami kredytowymi, przetwarzanie transakcji kartą debeto-
wą na rzecz osób trzecich, przetwarzanie transakcji kartą kre-
dytową na rzecz osób trzecich, przetwarzanie transakcji kartą 
obciążeniową na rzecz osób trzecich, przeprowadzanie bez-
gotówkowych transakcji płatniczych, usługi finansowe, trans-
akcje finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, analizy 
finansowe, informacje finansowe, inwestycje kapitałowe.

(210) 473519 (220) 2017 06 29
(731) ZAWISTOWSKI PRZEMYSŁAW, Michałów-Reginów;
ZAWISTOWSKI ANDRZEJ, Warszawa
(540) MARKET CHEMKO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi doradztwa budowlanego.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 473521 (220) 2017 06 29
(731) ZAWISTOWSKI PRZEMYSŁAW, Michałów-Reginów;
ZAWISTOWSKI ANDRZEJ, Warszawa
(540) 

(531) 04.05.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 kleje do klejenia, kleje do płytek ściennych, 
kleje do tapetowania, kleje i preparaty klejące przeznaczone 
do przemysłu, mieszanki do usuwania tapet, preparaty che-
miczne do wytwarzania farb, preparaty do klejenia, prepara-
ty do konserwacji cegły z wyjątkiem farb i olejów, preparaty 
do konserwacji płytek z wyjątkiem farb i olejów, preparaty 
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zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie 
z wyjątkiem farb, rozpuszczalniki do lakierów, spoiwa- pre-
paraty do pielęgnacji wodoodpornej z wyjątkiem farb, środ-
ki chemiczne dla przemysłu, zaprawy farbiarskie do metali, 
2 rozcieńczalnik i do lakierów, wiążące środki do farb, bejce, 
emalie- lakiery, emalie do malowania, farby aluminiowe, far-
by bakteriobójcze, farby ceramiczne, farby i farby mocno 
rozcieńczone, farby ognioodporne, farby przeciwko zanie-
czyszczeniom, farby wodne, lakiery i pokosty, oleje do kon-
serwacji drewna, próbki farb w formie łat stosowane przed 
malowaniem do przetestowania kolorów do wielokrotnego 
nakładania, rozcieńczalniki do farb.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 473522 (220) 2017 06 29
(731) DOM MARKI MAX VON JASTROV INWESTYCJE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin

(540) miejsce markowe

(531) 26.04.12, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, foldery reklamowe, 
kalendarze, kartki z życzeniami, komiksy, koperty, książki, pu-
blikacje, szyldy z papieru lub kartonu, teczki na dokumenty, 
35 usługi świadczone przez agencje reklamowe, badania 
marketingowe, badania opinii publicznej, edytorskie usługi 
w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie promocji sprzedaży 
dla osób trzecich, 39 usługi świadczone przez biura podróży 
w organizacji podróży i zwiedzania, 41 usługi w zakresie or-
ganizowania: konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, 
imprez sportowych i rekreacyjnych, wystaw z dziedziny kul-
tury i edukacji, obozów wakacyjnych i sportowych, 42 usługi 
projektowe w zakresie wzornictwa przemysłowego, usługi 
projektowe opakowań, usługi związane z projektowaniem 
graficznym, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania 
stron internetowych, 43 usługi świadczone przez domy 
turystyczne.

(210) 473531 (220) 2017 06 29
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Hydrosol
(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, ko-
smetyki do celów medycznych.

(210) 473532 (220) 2017 06 29
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Hydrosil
(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, ko-
smetyki do celów medycznych.

(210) 473533 (220) 2017 06 29
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Hydrosil Oparzenia
(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, ko-
smetyki do celów medycznych.

(210) 473534 (220) 2017 06 29
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Hydrosil Rany
(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, ko-
smetyki do celów medycznych.

(210) 473537 (220) 2017 06 29
(731) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) A ALICANTE GUITARRAS

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 15 instrumenty muzyczne, instrumenty mu-
zyczne elektroniczne, instrumenty strunowe, struny do in-
strumentów muzycznych, mostki do instrumentów mu-
zycznych, kostki do instrumentów strunowych, 35 sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa instrumentów muzycznych, promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich instrumentów muzycznych, 
reklama instrumentów muzycznych.

(210) 473538 (220) 2017 06 29
(731) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Alicante GUITARRAS
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(531) 27.05.01
(510), (511) 15 instrumenty muzyczne, instrumenty mu-
zyczne elektroniczne, instrumenty strunowe, struny do in-
strumentów muzycznych, mostki do instrumentów mu-
zycznych, kostki do instrumentów strunowych, 35 sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa instrumentów muzycznych, promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich instrumentów muzycznych, 
reklama instrumentów muzycznych.

(210) 473548 (220) 2017 06 29
(731) WOJTASIK BRUNO MAREK, Kielce
(540) Juszkiewicz Samuel
(510), (511) 41 usługi w zakresie prezentacji i publikacji litera-
tury oraz książek, pisanie tekstów.

(210) 473573 (220) 2017 06 30
(731) GENOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POLGENOM

(531) 03.07.01, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, elektroniczne 
bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, kom-
puterowe bazy danych, oprogramowanie komputerowe, 
chipy z kodem DNA, zintegrowane pakiety oprogramo-
wania komputerowego do automatyzacji laboratoriów, 
modele do eksperymentów naukowych w laboratoriach, 
35 dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, dystrybucja broszur reklamowych, dystry-
bucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych ulotek, 
prospektów, materiałów drukowanych, próbek, dystrybucja 
próbek reklamowych, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama online poprzez komputerowe 
sieci komunikacyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń i mate-
riałów reklamowych ulotek, broszur, ulotek informacyjnych 
i próbek, 42 badania biologiczne, badania kliniczne i badania 
medyczne, badania genetyczne, badania naukowe w za-
kresie genetyki i inżynierii genetycznej, badania naukowe 
do celów medycznych w zakresie chorób nowotworowych, 
badania kliniczne, badania naukowe, badania przesiewowe 
DNA do celów badań naukowych, laboratoria medyczne, 
laboratoria badawcze, medyczne badania naukowe, me-
dyczne usługi laboratoryjne, prace badawczo-rozwojowe 
nad produktami, próby kliniczne, przeprowadzanie prób 
klinicznych, przeprowadzanie prób klinicznych produktów 
farmaceutycznych, przechowywanie dokumentacji medycz-
nej w postaci elektronicznej, przygotowywanie próbek bio-
logicznych do testów i analiz w laboratoriach badawczych, 
udzielanie informacji na temat badań medycznych i na-
ukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, 
usługi badawczo-rozwojowe, usługi badawczo-rozwojowe 
w dziedzinie farmacji, usługi badawczo-rozwojowe w dzie-
dzinie chemii, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie 
bakteriologii, usługi diagnostyki komputerowej, usługi te-
stowania diagnostycznego wspomagane komputerowo, 
usługi inżynierii genetycznej, usługi laboratorium badań 

biologicznych, usługi laboratoriów analitycznych, usługi la-
boratoriów chemicznych, usługi laboratoriów biologicznych, 
usługi chemicznych laboratoriów badawczych, 44 analizy 
medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, analizy RNA lub 
DNA w zakresie diagnozowania i prognozowania zagrożenia 
nowotworami, badania DNA do celów medycznych, bada-
nia przesiewowe, badania medyczne, badania genetyczne 
do celów medycznych, badanie leków, alkoholu i DNA do ce-
lów medycznych, doradztwo genetyczne, kliniki medyczne, 
konsultacje medyczne, medyczne badania osób, poradnic-
two medyczne, przeprowadzanie diagnozy chorób, usługi 
w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką 
i testami genetycznymi, usługi diagnostyki medycznej, testy 
i analizy, usługi medyczne, usługi medyczne do celów dia-
gnostyki chorób ciała człowieka, usługi medyczne do celów 
diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi medyczne w za-
kresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi badań medycz-
nych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi 
analiz medycznych związane z leczeniem osób, świadczone 
przez laboratorium medyczne, usługi informacji medycznej, 
usługi pomocy medycznej, usługi opieki medycznej, usługi 
poradnictwa medycznego, medyczne usługi klinik zdrowia, 
usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi diagnostyki 
medycznej, testy i analizy.

(210) 473575 (220) 2017 06 30
(731) GENOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SANCO

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty i materiały diagnostyczne, bio-
markery diagnostyczne do celów medycznych, chemiczne 
odczynniki diagnostyczne do użytku medycznego, kli-
niczne odczynniki medyczne, materiały do testów diagno-
stycznych do użytku medycznego, medyczne odczynniki 
diagnostyczne, odczynniki diagnostyczne do użytku me-
dycznego, odczynniki do użytku medycznego, odczynniki 
do diagnostyki klinicznej, odczynniki i testy do diagnostyki 
medycznej do badania płynów ciała, odczynniki stosowane 
w genetycznej diagnostyce medycznej, odczynniki do ba-
dań immunologicznych do użytku medycznego, preparaty 
do diagnostyki medycznej, preparaty diagnostyczne do ce-
lów medycznych, preparaty do diagnostycznego użytku 
medycznego, preparaty bakteriologiczne do celów me-
dycznych, preparaty biochemiczne do użytku medyczne-
go, preparaty do wykrywania predyspozycji genetycznych 
do celów medycznych, substancje diagnostyczne do celów 
medycznych, środki diagnostyczne do celów medycznych, 
środki diagnostyczne do użytku farmaceutycznego, wskaź-
niki do diagnozy medycznej, 35 dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybu-
cja broszur reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych ulotek, prospektów, materiałów 
drukowanych, próbek, dystrybucja próbek reklamowych, 
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, re-
klama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, 
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych ulo-
tek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek, 42 analizy bio-
logiczne, analizy chemiczne, analizy laboratoryjne, badania 
biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, badania 
genetyczne, badania i testy bakteriologiczne, badania i ana-
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lizy bakteriologiczne, badania naukowe w zakresie genetyki 
i inżynierii genetycznej, badania i rozwój w dziedzinie pre-
paratów diagnostycznych, konsultacje i badania bakteriolo-
giczne, laboratoria medyczne, medyczne badania naukowe, 
medyczne usługi laboratoryjne, przechowywanie dokumen-
tacji medycznej w postaci elektronicznej, próby kliniczne, 
udzielanie informacji na temat badań medycznych i na-
ukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, 
usługi inżynierii genetycznej, usługi laboratorium badań bio-
logicznych, 44 usługi medyczne, badania genetyczne do ce-
lów medycznych, doradztwo genetyczne, kliniki medyczne, 
usługi informacji medycznej, usługi klinik medycznych, me-
dyczne usługi klinik zdrowia, usługi w zakresie medycyny 
i zdrowia związane z DNA, genetyką i testami genetycznymi.

(210) 473594 (220) 2017 06 30
(731) KONOPKA MACIEJ MADEINWARSAW, Warszawa
(540) MADE IN WARSAW

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, ogłoszenia, usługi public relations, 41 organizowanie 
konferencji wystaw i konkursów, działalność związana z pro-
dukcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 
edukacja w dziedzinie informatyki, 42 działalność związana 
z doradztwem w zakresie informatyki, usługi konsultacyj-
ne w zakresie komputerów i informatyki, tworzenie stron 
internetowych.

(210) 473606 (220) 2017 07 01
(731) MAZUREK ARTUR CENTRUM DYSTRYBUCJI IMAGE, 

Konin
(540) image

(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej 
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży kore-
spondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji nastę-
pujących towarów: produkty kosmetyczny i pielęgnacyjne, 
kosmetyki i preparaty kosmetyczne, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i pa-
znokci, preparaty do włosów, preparaty do depilacji i golenia, 
kosmetyki do makijażu, preparaty do kąpieli, dezodoranty 
i antyperspiranty, mydła i żele, środki do higieny jamy ustnej, 
środki perfumeryjne i zapachowe, serum do celów kosme-
tycznych, preparaty nawilżające [kosmetyczne], preparaty 
odżywiające skórę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, 
balsamy do celów kosmetycznych, mleczka kosmetyczne, 
kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy do pielę-
gnacji skóry, kremy do redukcji cellulitu, maski kosmetyczne, 
maseczki do ciała, maseczki do twarzy, preparaty złuszczają-
ce do oczyszczania skóry [peelingi], peelingi do ciała, olejki 
do ciała, preparaty kosmetyczne chroniące przed promie-

niowaniem słonecznym, przybory do higieny i pielęgnacji 
urody, urządzenia medyczne do poprawiania kondycji skóry 
wykorzystujące laser, aparatura do mikrodermabrazji, urzą-
dzenie do makijażu permanentnego, udzielanie informacji 
konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, usłu-
gi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów 
w dziedzinie produktów kosmetycznych, usługi reklamowe 
w zakresie artykułów kosmetycznych, 44 usługi kosmetycz-
ne, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi zabiegów 
kosmetycznych na ciało, twarz i włosy, usługi w zakresie 
medycyny estetycznej, usługi w zakresie dermatologii este-
tycznej, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania ma-
kijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi 
w zakresie zabiegów upiększających, gabinety pielęgnacji 
skóry, świadczenie usług przez salony piękności, usługi SPA, 
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi 
w zakresie porad kosmetycznych, doradztwo dotyczące ko-
smetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo w dzie-
dzinie pielęgnacji ciała i urody, usługi doradztwa dotyczą-
cego makijażu i nakładania makijażu, udzielanie informacji 
związanych z usługami salonów piękności, nakładanie pro-
duktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów 
kosmetycznych na ciało, usługi w zakresie przedłużania i za-
gęszczania rzęs, usługi zabiegów na cellulit, analiza kosme-
tyczna, elektroliza kosmetyczna, usługi mikrodermabrazji, 
usługi pedicure, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych 
włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, 
kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosme-
tyczny zabieg laserowy skóry, laserowy zabieg kosmetyczny 
pajączków, laserowy zabieg usuwania zmarszczek i blizn, 
usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi 
w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, zabiegi 
depilacyjne, aromaterapia, masaże.

(210) 473616 (220) 2017 07 03
(731) PHARMALINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) pharmalink

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz za-
opatrzenia medycznego, zarządzanie w zakresie zamówień, 
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębior-
stwami, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [za-
kupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], organi-
zowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów, 39 dostawa 
towarów, dostawa drogą lądową, dystrybucja [transport] 
towarów drogą lądową, organizowanie transportu towarów, 
spedycja towarów, transport i składowanie towarów, usługi 
dostawcze, dystrybucyjne, usługi w zakresie spedycji towa-
rów, w zakresie transportu towarów, magazynowanie towa-
rów, pakowanie i składowanie towarów, transport samocho-
dowy, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
organizowanie i prowadzenie konferencji.

(210) 473632 (220) 2017 07 03
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Artrepain
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(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, my-
dła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun 
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowa-
ny w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole 
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania 
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla 
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kre-
my wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, eks-
trakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, 
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, 
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny za-
pachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek 
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko, preparaty do celów medycz-
nych, chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy 
mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki 
przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekar-
stwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje 
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mi-
neralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu-
tycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne 
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow-
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, 
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku far-
maceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceu-
tycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza-
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci 
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki 
uśmierzające.

(210) 473633 (220) 2017 07 03
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Immuno NR

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 

do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, my-
dła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun 
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowa-
ny w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole 
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania 
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla 
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kre-
my wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, eks-
trakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, 
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, 
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny za-
pachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek 
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko, preparaty do celów medycz-
nych, chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy 
mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki 
przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekar-
stwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje 
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mi-
neralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu-
tycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne 
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow-
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, 
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku far-
maceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceu-
tycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza-
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci 
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki 
uśmierzające.

(210) 473643 (220) 2017 07 03
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Flexpain

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, my-
dła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun 
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowa-
ny w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole 
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania 
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sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla 
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kre-
my wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, eks-
trakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, 
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, 
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny za-
pachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek 
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki prze-
ciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekar-
stwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje 
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mi-
neralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu-
tycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne 
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow-
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, 
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku far-
maceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceu-
tycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza-
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci 
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki 
uśmierzające.

(210) 473644 (220) 2017 07 03
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Boleria

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, my-
dła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun 
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowa-
ny w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole 
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania 
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla 
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kre-
my wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, eks-
trakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, 
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, 

puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny za-
pachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek 
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki prze-
ciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekar-
stwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje 
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mi-
neralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu-
tycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne 
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow-
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, 
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku far-
maceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceu-
tycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza-
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci 
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki 
uśmierzające.

(210) 473645 (220) 2017 07 03
(731) CAPITAL LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ryzykometr inwestycyjny

(531) 29.01.13, 27.05.01, 19.13.21, 19.07.17, 26.01.01, 26.15.01, 
01.15.24

(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogra-
mowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji fi-
nansowych, programy komputerowe dotyczące spraw 
finansowych, oprogramowanie do zarządzania finansami, 
36 pośrednictwo inwestycyjne, pośrednictwo w usługach fi-
nansowych, osobiste usługi finansowe, pośrednictwo w usłu-
gach finansowych, skomputeryzowane usługi finansowe, or-
ganizowanie inwestycji, organizowanie inwestycji, zwłaszcza 
inwestycji w kapitale trwałym, usług w zakresie finansowania 
i ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne wzajemne, usługi 
bankowości elektronicznej, elektroniczna bankowość po-
przez globalną sieć komputerową [bankowość internetowa], 
usługi inwestycyjne, bankowość online, 38 usługi łączności 
elektronicznej dla banków, usługi łączności elektronicznej 
dla instytucji finansowych, usługi łączności elektronicznej 
w zakresie przygotowywania informacji finansowych.

(210) 473647 (220) 2017 07 03
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti LDL- HDL

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
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do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, my-
dła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun 
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowa-
ny w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole 
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania 
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla 
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kre-
my wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, eks-
trakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, 
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, 
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny za-
pachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek 
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki prze-
ciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekar-
stwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje 
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mi-
neralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu-
tycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne 
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow-
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, 
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku far-
maceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceu-
tycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza-
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci 
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki 
uśmierzające.

(210) 473649 (220) 2017 07 03
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Sleep

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, my-

dła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun 
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowa-
ny w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole 
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania 
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla 
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kre-
my wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, eks-
trakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, 
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, 
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny za-
pachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek 
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki prze-
ciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekar-
stwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje 
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mi-
neralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu-
tycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne 
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow-
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, 
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku far-
maceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceu-
tycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza-
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci 
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki 
uśmierzające.

(210) 473651 (220) 2017 07 03
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Mind

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, olejki 
eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki 
esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do go-
lenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfume-
ryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów 
niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda koloń-
ska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki 
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kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetycz-
ne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zesta-
wy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upięk-
szające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, 
preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowa-
ne w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda 
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycz-
nych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki 
kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów 
perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycz-
nych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy 
do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, 
batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białkowe 
preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków 
przystosowany do celów medycznych, leki uspokajające, su-
plementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutycz-
ne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze 
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla 
ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokoje-
nie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do ce-
lów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła leczni-
cze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, tabletki 
do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów lecz-
niczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów 
leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa 
przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczysz-
czające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów 
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, 
środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceu-
tyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów 
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pi-
gułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające ból, 
mydła dezynfekujące.

(210) 473654 (220) 2017 07 03
(731) FEIT ANNA FIRMA HANDLOWA ANITEK, Radziejów
(540) RYDZ

(531) 05.11.05, 26.04.04, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające, środki czyszczące, poleru-
jące i ścierające, mydła, środki perfumeryjne, olejki eterycz-
ne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, 16 papier, tek-
tura i wyroby z tych materiałów, materiały piśmienne, kleje 
do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, torby,  
worki, arkusze z papieru i tworzyw sztucznych d o pakowa-
nia i zawijania, papier toaletowy, 25 odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, ga-
laretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, ole-
je i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, cukier, ryż, tapioka, 
sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, syropy cukrowe 

do celów spożywczych, 31 rośliny zbożowe i produkty rolne, 
ogrodnicze, leśne, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny 
i kwiaty, karma dla zwierząt, 32 piwo, wody mineralne i ga-
zowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe 
i soki owocowe, syropy, 35 usługi w zakresie: doradztwa za-
rządzania działalnością gospodarczą, także w postaci objęcia 
patronatem w celu zorganizowania sieci placówek handlo-
wych pod jedną nazwą, o podobnym charakterze, wyglą-
dzie i klimacie, określenia dla nich asortymentu towarów 
oraz wspólnych i jednolitych zasad organizacji i zarządza-
nia nimi, organizowania i zarządzania placówką handlową, 
usługi reklamowe, doradztwa reklamowego, projektowania 
i programowania kampanii reklamowych, rozpowszechnia-
nia dystrybucji i wypożyczania materiałów reklamowych, 
organizowania wystaw reklamowych i handlowych, orga-
nizacji pokazów towarów, dekoracji wystaw sklepowych, 
badania rynku, doradztwa handlowego, sporządzania opinii 
handlowych, sporządzania ekspertyz, ocen, opinii, badań 
i raportów w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą 
oraz zasad organizacji i zarządzania placówkami handlo-
wymi, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, bary, restauracje, hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne.

(210) 473657 (220) 2017 07 03
(731) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Warszawa
(540) PGE Nowa Energia

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.12
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do gromadzenia i prze-
chowywania energii elektrycznej, stacje ładowania dla po-
jazdów elektrycznych, mobilne aplikacje, urządzenia do mo-
nitorowania zużycia energii elektrycznej, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej energii elektrycznej, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej paliw gazowych w systemie siecio-
wym, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw stałych, 
ciekłych i gazowych, rud, metali, chemikaliów przemysło-
wych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usłu-
gi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usłu-
gi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania 
ze sobą potencjalnych inwestorów, wsparcie w dziedzinie 
komercjalizacji produktów, zarządzanie projektami działalno-
ści gospodarczej [dla osób trzecich], wprowadzanie na rynek 
nowych produktów, pozyskiwanie i systematyzacja danych 
związanych z działalnością gospodarczą, usługi zarządzania 
danymi, nadzór nad działalnością gospodarczą, audyt przed-
siębiorstw, zarządzanie dokumentacją biznesową, śledzenie 
i monitorowanie zużycia energii na rzecz innych osób do ce-
lów badania sprawozdań finansowych, 36 usługi ubezpie-
czeniowe i finansowe, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju 
nowych technologii, konsultacje dotyczące finansowania 
projektów energetycznych, 37 usługi budowy, instalowania, 
serwisowania, naprawy i konserwacji w zakresie instalacji  
elektrycznych i ciepłowniczych, usługi ślusarskie, usługi hy-
drauliczne, usługi szklarskie, instalacja, naprawa i konserwa-
cja sprzętu grzewczego, naprawa i konserwacja instalacji 
gazowych i elektrycznych, usługi dekarskie, instalowanie, 
konserwowanie i naprawianie sprzętu komputerowego 
i urządzeń telekomunikacyjnych, konserwacja, serwis i na-
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prawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, 
serwisowanie urządzeń AGD i RTV, usługi doładowywania 
pojazdów elektrycznych, 39 dystrybucja energii elektrycz-
nej, przechowywanie energii i paliw, dystrybucja paliw, usłu-
gi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii 
i paliw, wynajmowanie pojazdów i rowerów, 40 wytwarza-
nie energii, przetwarzanie paliw, recykling paliw, 42 doradz-
two naukowe, doradztwo informatyczne, usługi w zakresie 
technologii  informacyjnych, prace badawcze w dziedzinie 
nauki i przemysłu oraz doradztwo w zakresie tych prac, pro-
jektowanie, kontrola i testowanie nowych produktów oraz 
usług związanych z energetyką, zarządzanie projektami ba-
dawczo-rozwojowymi w dziedzinie nauki i przemysłu, pro-
jektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz 
osób trzecich, doradztwo i badania w zakresie ochrony 
środowiska, audyt energetyczny, usługi doradcze związane 
z wydajnością energetyczną, tworzenie, konserwacja oraz 
modernizowanie oprogramowania komputerowego, opra-
cowywanie nowych technologii dla osób trzecich, badania 
w dziedzinie energii, programowanie komputerowe dla 
branży energetycznej.

(210) 473661 (220) 2017 07 03
(731) WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK 

HURTOWY SPÓŁKA AKCYJNA, Bronisze
(540) Owoce Mazowsza

(531) 05.07.13, 06.19.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 świeże owoce, warzywa, kwiaty, 35 rekla-
ma, usługi rozpowszechniania informacji handlowych  
i/lub reklamowych za pośrednictwem środków masowego 
przekazu, w tym przez internet, organizowanie targów i wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, usługi wypo-
życzania przestrzeni reklamowej, usługi w zakresie promocji 
sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie marketingu 
gospodarczego, organizacja działań promocyjnych, zarzą-
dzanie w działalności handlowej, administrowanie działal-
ności handlowej, sprzedaż detaliczna lub hurtowa świeżych 
owoców, warzyw i kwiatów w systemie tradycyjnym oraz 
poprzez internet, import i eksport świeżych owoców, wa-
rzyw i kwiatów.

(210) 473663 (220) 2017 07 03
(731) GORCZYKOWSKI JACEK, Dziekanów Nowy
(540) willo

(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.04.15, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 473669 (220) 2017 07 03
(731) BOMBA GRAŻYNA MEDICAFUTURUM, Rzeszów
(540) MEDICAFUTURUM

(531) 29.01.15, 27.05.01, 09.01.10, 02.09.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie: badań marketingowych, 
badania rynku, doradztwa specjalistycznego w sprawach 
działalności gospodarczej, doradztwa w organizowaniu, 
prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, in-
formacji o działalności gospodarczej, organizowania wystaw 
i targów w celach reklamowych, 44 usługi paramedyczne 
w zakresie różnych specjalności w tym: diagnostyki i terapii 
metodą Volla, homeopatii, testów elektropunkturowych, te-
stów biorezonansu magnetycznego, testów wegetatywne-
go rezonansu, usługi paramedyczne w zakresie profilaktyki 
zdrowia i medycyny biofunkcjonalnej wykonywanej na miej-
scu w przychodni, szkole, w miejscu zamieszkania i pracy.

(210) 473676 (220) 2017 07 03
(731) BERKOWICZ FILIP MUSIC CONSULTING, Kraków
(540) ACTUS HUMANUS
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama kore-
spondencyjna, reklama w czasopismach, broszurach i ga-
zetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklamy 
radiowe i telewizyjne, reklama online za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama na billboar-
dach elektronicznych, reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacji, reklama w prasie popularnej i profe-
sjonalnej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur 
i materiałów drukowanych], poszukiwania w zakresie pa-
tronatu, promocja [reklama] koncertów, przygotowywa-
nie reklam prasowych, publikowanie materiałów i tekstów 
reklamowych, tworzenie reklamowych i sponsorowanych 
tekstów, organizowanie wystaw i imprez do celów handlo-
wych lub reklamowych, usługi przeglądu prasy, wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
41 organizowanie festiwali, organizowanie przedstawień, 
organizowanie konkursów, organizowanie konkursów w za-
kresie edukacji lub rozrywki, organizowanie rozrywki, orga-
nizowanie imprez muzycznych, organizowanie widowisk 
muzycznych, organizowanie koncertów muzycznych, or-
ganizowanie wydarzeń muzycznych, organizowanie wido-
wisk scenicznych, organizowanie konkursów artystycznych, 
organizowanie występów na żywo, organizowanie i pro-
wadzenie koncertów, organizacja widowisk, organizowanie 
widowisk [impresariat], organizowanie festiwali w celach 
rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach rozrywko-
wych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, or-
ganizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji, orga-
nizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
fotoreportaże, informacje dotyczące działalności kulturalnej, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pla-
nowanie widowisk, produkcja widowisk, produkcja wido-
wisk na żywo, produkcja filmów, spektakli, produkcja spek-
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takli scenicznych, produkcja nagrań muzycznych, produkcja 
nagrań dźwiękowych, produkcja programów radiowych 
lub programów telewizyjnych, prowadzenie festiwali filmo-
wych, publikowanie tekstów muzycznych, publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie książek, 
rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, rozrywka w po-
staci występów orkiestr, rozrywka w postaci koncertów, 
sympozja związane z rozrywką, sympozja związane z edu-
kacją, usługi festiwali muzycznych, usługi orkiestry, usługi 
rezerwacji biletów na spektakle.

(210) 473678 (220) 2017 07 03
(731) BERKOWICZ FILIP MUSIC CONSULTING, Kraków
(540) KROMER FESTIVAL
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama kore-
spondencyjna, reklama w czasopismach, broszurach i gaze-
tach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklamy radiowe 
i telewizyjne, reklama online za pośrednictwem kompute-
rowej sieci komunikacyjnej, reklama na billboardach elek-
tronicznych, reklama poprzez wszystkie publiczne środki 
komunikacji, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i mate-
riałów drukowanych], poszukiwania w zakresie patronatu, 
promocja [reklama] koncertów, przygotowywanie reklam 
prasowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamo-
wych, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, 
organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub 
reklamowych, usługi przeglądu prasy, wynajem czasu rekla-
mowego we wszystkich środkach przekazu, 41 organizowa-
nie festiwali, organizowanie przedstawień, organizowanie 
konkursów, organizowanie konkursów w zakresie edukacji 
lub rozrywki, organizowanie rozrywki, organizowanie imprez 
muzycznych, organizowanie widowisk muzycznych, organi-
zowanie koncertów muzycznych, organizowanie wydarzeń 
muzycznych, organizowanie widowisk scenicznych, orga-
nizowanie konkursów artystycznych, organizowanie wy-
stępów na żywo, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizacja widowisk, organizowanie widowisk [impresariat], 
organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowa-
nie festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie festiwa-
li w celach edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach 
kulturalnych, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, fotoreportaże, informacje 
dotyczące działalności kulturalnej, komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji, planowanie widowisk, 
produkcja widowisk, produkcja widowisk na żywo, pro-
dukcja filmów, spektakli, produkcja spektakli scenicznych, 
produkcja nagrań muzycznych, produkcja nagrań dźwię-
kowych, produkcja programów radiowych lub programów 
telewizyjnych, prowadzenie festiwali filmowych, publikowa-
nie tekstów muzycznych, publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, publikowanie książek, rezerwacja miejsc 
na imprezy rozrywkowe, rozrywka w postaci występów or-
kiestr, rozrywka w postaci koncertów, sympozja związane 
z rozrywką, sympozja związane z edukacją, usługi festiwa-
li muzycznych, usługi orkiestry, usługi rezerwacji biletów 
na spektakle.

(210) 473708 (220) 2017 07 04
(731) FUNDACJA INSTYTUTU ZOOTECHNIKI 

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO 
PATRUNUS ANIMALIUM, Kraków

(540) CERTA NATURA CERTYFIKAT NATURALNOŚCI 
INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.05.01, 26.11.05, 26.11.07
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe lub półprze-
tworzone, skóry bydlęce, wyprawione skóry, 22 puch, pie-
rze na pościel, pierze tapicerskie, runo, runo owcze, wełna 
surowa, wełna czesankowa, włosie końskie, zgrzebna wełna, 
29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, jaja, mleko, 
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 miód, propolis, 
mleczko pszczele, 31 jaja do wylęgania.

(210) 473710 (220) 2017 07 04
(731) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(540) Łódzka Rodzina Technologów Kosmetyków
(510), (511) 35 badanie rynku, gromadzenie i udostępnia-
nie wiedzy, informacji i know-how z branży kosmetycznej, 
organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, wystaw, 
debat, targów i innych wydarzeń o informacyjnym charakte-
rze w celach handlowych i reklamowych, prowadzenie oraz 
zlecanie diagnoz, badań i ewaluacji branży kosmetycznej, 
przygotowywanie i wydawanie opracowań, analiz, raportów 
i innych publikacji na temat branży kosmetycznej, organizo-
wanie i prowadzenie baz danych dotyczących branży ko-
smetycznej, dystrybucja materiałów reklamowych, promo-
cja inicjatyw i działań na rzecz rozwoju branży kosmetycznej, 
prowadzenie fundacji i stowarzyszeń, promowanie działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie zakładania, pro-
wadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w branży 
kosmetycznej, badania marketingowe w dziedzinie kosme-
tyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgna-
cji urody, 41 doradztwo zawodowe dla branży kosmetycznej, 
edukacja, organizowanie i prowadzenie: konferencji, kon-
gresów, pracowni specjalistycznych, prelekcji, seminariów, 
sympozjów, warsztatów szkoleniowych, zjazdów, organizo-
wanie konkursów, programów szkoleniowych, kursów szko-
leniowych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi szkolenia 
zawodowego, doradztwo w zakresie szkoleń, publikowanie 
materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, udo-
stępnianie publikacji elektronicznych, publikowanie elektro-
niczne on-line książek i periodyków.

(210) 473711 (220) 2017 07 04
(731) SAVENCIA SA, Viroflay, FR
(540) Milchmeister
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(531) 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 29.01.14
(510), (511) 29 mleko, sery i produkty mleczne, jadalne oleje 
i tłuszcze.

(210) 473716 (220) 2017 07 04
(731) PRZYBYCIN MICHAŁ, Poznań
(540) B-FINDER
(510), (511) 9 urządzenia pomiarowe, 42 badania w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego.

(210) 473717 (220) 2017 07 04
(731) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Białobrzegi

(540) TO GO

(531) 27.05.01, 27.05.11, 26.11.08
(510), (511) 32 wody gazowane, napoje bezalkoholowe, 
napoje owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, napo-
je owocowe / warzywne, soki owocowo-warzywne, syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, ekstrakty owocowe 
bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalko-
holowe, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, oranża-
dy, lemoniady, wody mineralne i źródlane, preparaty do pro-
dukcji napojów.

(210) 473722 (220) 2017 07 05
(731) WOJTKIELEWICZ RAFAŁ, Rzeszów
(540) Stalowe Miasto.pl REGIONALNE MULTIMEDIUM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.02, 07.01.08, 07.01.12
(510), (511) 38 agencje informacyjne (aktualności).

(210) 473810 (220) 2017 07 06
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) TRIMIGREN
(510), (511) 5 leki dla ludzi, środki przeciwbólowe, suple-
menty diety dla ludzi.

(210) 473811 (220) 2017 07 06
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) NYSTAPOL
(510), (511) 5 leki i suplementy diety o działaniu przeciw-
grzybiczym, produkty farmaceutyczne.

(210) 473824 (220) 2017 07 07
(731) FRUSTO SPÓŁDZIELNIA AGROLOK  

W GOLUBIU-DOBRZYNIU SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Golub-Dobrzyń

(540) SadBox

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 1 nawozy rolnicze i ogrodnicze, nawozy sztucz-
ne, adiuwanty, 5 środki grzybobójcze, chwastobójcze, owa-
dobójcze, dezynsekcyjne.

(210) 473835 (220) 2017 07 07
(731) BURY PAWEŁ BIOCENT, Leszczyna
(540) BIOCENT
(510), (511) 6 drabiny metalowe, klapy zwrotne, klapy zwrot-
ne z metalu [inne niż części maszyn], metalowe kanały ście-
kowe, metalowe kosze na odpady do użytku w przemyśle, 
metalowe kratki ściekowe podłogowe, metalowe pomosty 
robocze, metalowe studzienki rewizyjne, pomost roboczy 
[konstrukcje], rynny metalowe do zbierania wody ścieko-
wej, rynny metalowe do rozpraszania wody ściekowej, śluzy 
metalowe [kanały], śluzy metalowe [spusty], włazy metalo-
we, zastawki kanałowe, zastawki naścienne, 7 elektryczne 
pompy wodne, maszyny do uzdatniania ścieków, maszyny 
filtrujące stosowane przy obróbce ścieków kanalizacyjnych, 
pompy, pompy do cieczy, pompy elektryczne, pompy mem-
branowe do cieczy, pompy ssące, pompy tłoczące, pompy 
wodne, pompy wodne do urządzeń do filtrowania wody, 
separatory, separatory cyklonowe, separatory do oddziela-
nia ciał stałych od cieczy, separatory kondensatu, separatory 
odśrodkowe, separatory oleju, separatory substancji ropo-
pochodnych, separatory ślimakowe, separatory tłuszczu, 
separatory wody [maszyny], 9 elektroniczne jednostki steru-
jące, elektroniczne przyrządy sterujące, elektroniczne urzą-
dzenia sterujące, elektryczne instalacje sterujące, elektrycz-
ne jednostki kontrolno-sterujące dostępem, elektryczne 
lub elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, elektryczne 
urządzenia kontrolno-sterujące, komputerowe urządzenia 
sterujące, mikroprocesorowe urządzenia sterujące, progra-
mowalne urządzenia sterujące, urządzenia sterujące siecio-
we, 11 aparatura do oczyszczania ścieków, filtry do sanitar-
nych dystrybutorów wody, filtry do użycia z urządzeniami 
do celów sanitarnych, instalacje do celów sanitarnych, in-
stalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych, instalacje 
do oczyszczania ścieków, instalacje do oczyszczania wody 
deszczowej, instalacje do przetwarzania ścieków, metalo-
we rury faliste [części instalacji sanitarnych], metalowe węże 
elastyczne zwijane [części instalacji sanitarnych], urządze-
nia do oczyszczania ścieków, osprzęt do celów sanitarnych, 
osprzęt do wyłapywania i usuwania odpadów do wyrobów 
sanitarnych, przenośne przyrządy do przetwarzania ścieków, 
przepompownie ścieków deszczowych, przepompownie 
ścieków sanitarnych, regulatory przepływu, rury ściekowe 
do instalacji sanitarnych, rury wodociągowe do instalacji 
sanitarnych, sanitarna armatura spustowa do rurociągów 
ściekowych, tuleje będące częściami instalacji sanitarnych, 
urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia do oczyszcza-
nia wody do użytku domowego, urządzenia do oczyszcza-
nia wody do użytku przemysłowego, urządzenia do oczysz-
czania wody ściekowej, urządzenia do oczyszczania wody, 
urządzenia i instalacje do odprowadzania ścieków, zawory 
do kontroli poziomu [cieczy] jako części do instalacji sanitar-
nych, zawory do regulacji przepływu wody, zawory odcina-
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jące do regulacji przepływu wody, zbiorniki do oczyszczania 
ścieków do celów domowych, zbiorniki do oczyszczania 
ścieków do celów przemysłowych, zbiorniki do oczyszcza-
nia ścieków, zespoły do oczyszczania ścieków, żeliwne czę-
ści do rur [części instalacji sanitarnych], 19 kanały ściekowe, 
nie z metalu, komory [konstrukcje nie z metalu], materiały 
budowlane niemetalowe, murowane zbiorniki magazynowe 
na płyny [do celów przemysłowych], zbiorniki do składowa-
nia cieczy [konstrukcje] murowane lub wykonane z drewna, 
niemetalowe wsporniki do ścieków, niemetalowe zbiorniki 
[konstrukcje], otwory włazowe (niemetalowe), rury ściekowe 
(niemetalowe), studzienki rewizyjne wykonane z materiałów 
niemetalowych, śluzy [kanały], nie z metalu, śluzy niemeta-
lowe [spusty], pokrywy do włazów niemetalowe, włazy re-
wizyjne, wrota śluzy wykonane z materiałów niemetalowych 
do kontrolowania przepływu cieczy, wyściółki z materiałów 
z tworzyw sztucznych do kanałów ściekowych, zbiorniki 
murowane, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki na gnojowicę, 
zbiorniki na wodę, zbiorniki na wodę deszczową, zbiorniki re-
tencyjne, zbiorniki ściekowe, 37 budowa systemów ścieków, 
instalacja systemów do odprowadzania wody deszczowej, 
instalacja systemów do zbierania wody deszczowej, insta-
lacja urządzeń sanitarnych, montaż wykładzin kanałów ście-
kowych, naprawa instalacji sanitarnych, podziemne prace 
konstrukcyjne w zakresie ścieków, pompowanie i czyszcze-
nie szamb wykorzystujących bakterie do przeróbki ścieków, 
powlekanie kanałów ściekowych, usługi w zakresie instalo-
wania kanałów ściekowych, 42 projektowanie i planowanie 
techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody i wody ście-
kowej, usługi projektowania dotyczące instalowania akceso-
riów sanitarnych.

(210) 473853 (220) 2017 07 07
(731) WIALAN LANGER I WIATR SPÓŁKA JAWNA, Tarnów
(540) FERTILE

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 chemicznie zmienione nawozy złożone, che-
miczne preparaty do wzbogacania gleby, chemiczne prepa-
raty do uzdatniania gleby, dodatki chemiczne do nawozów, 
mieszanki nawozów, nawozy i produkty chemiczne prze-
znaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy 
chemiczne, nawozy syntetyczne, nawozy mineralne, nawo-
zy mieszane, nawozy organiczne, nawozy złożone, nawozy 
i użyźniacze, nawozy dla rolnictwa, nawozy użyźniające gle-
bę, nawozy do gleby, nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, 
polepszacze do gleby, materiały poprawiające kondycję 
gleby, preparaty do nawożenia, preparaty do nawożenia 
gleby, preparaty do użyźniania gleby, preparaty chemiczne 
do stabilizowania gleby, produkty chemiczne stosowane 
w leczeniu chorób roślin, środki chemiczne stosowane w rol-
nictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki do uzdatniania 
gleby do celów ogrodniczych, środki do uzdatniania gleby 
do celów rolniczych, środki poprawiające kondycję gleby 
do użytku ogrodniczego, środki poprawiające kondycję gle-
by do użytku rolniczego, środki do uzdatniania gleby do kon-
troli wzrostu produktów rolnych, środki do uzdatniania gleby 
do zwiększania wzrostu produktów ogrodniczych, środki 
chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w rolnic-
twie, środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku 
w ogrodnictwie, środki chemiczne powierzchniowo czynne 
do użytku w leśnictwie, środki chemiczne do stosowania 
w przemyśle agrochemicznym [inne niż grzybobójcze, pre-

paraty chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze, środ-
ki przeciw pasożytom], środki chemiczne do ochrony roślin 
[inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciw-
pasożytnicze], torf [nawóz], torf w postaci kompostu, torf 
do uprawy nasion, donice torfowe do celów ogrodniczych, 
chemicznie przetwarzany torf stosowany w ogrodnictwie, 
chemicznie przetwarzany torf stosowany w rolnictwie, pro-
dukty chemiczne do konserwowania żywności.

(210) 473855 (220) 2017 07 07
(731) WIALAN LANGER I WIATR SPÓŁKA JAWNA, Tarnów
(540) FORTIS

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 chemicznie zmienione nawozy złożone, che-
miczne preparaty do wzbogacania gleby, chemiczne prepa-
raty do uzdatniania gleby, dodatki chemiczne do nawozów, 
mieszanki nawozów, nawozy i produkty chemiczne prze-
znaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy 
chemiczne, nawozy syntetyczne, nawozy mineralne, nawo-
zy mieszane, nawozy organiczne, nawozy złożone, nawozy 
i użyźniacze, nawozy dla rolnictwa, nawozy użyźniające gle-
bę, nawozy do gleby, nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, 
polepszacze do gleby, materiały poprawiające kondycję 
gleby, preparaty do nawożenia, preparaty do nawożenia 
gleby, preparaty do użyźniania gleby, preparaty chemiczne 
do stabilizowania gleby, produkty chemiczne stosowane 
w leczeniu chorób roślin, środki chemiczne stosowane w rol-
nictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki do uzdatniania 
gleby do celów ogrodniczych, środki do uzdatniania gleby 
do celów rolniczych, środki poprawiające kondycję gleby 
do użytku ogrodniczego, środki poprawiające kondycję gle-
by do użytku rolniczego, środki do uzdatniania gleby do kon-
troli wzrostu produktów rolnych, środki do uzdatniania gleby 
do zwiększania wzrostu produktów ogrodniczych, środki 
chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w rolnic-
twie, środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku 
w ogrodnictwie, środki chemiczne powierzchniowo czynne 
do użytku w leśnictwie, środki chemiczne do stosowania 
w przemyśle agrochemicznym [inne niż grzybobójcze, pre-
paraty chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze, środ-
ki przeciw pasożytom], środki chemiczne do ochrony roślin 
[inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciw-
pasożytnicze], torf [nawóz], torf w postaci kompostu, torf 
do uprawy nasion, donice torfowe do celów ogrodniczych, 
chemicznie przetwarzany torf stosowany w ogrodnictwie, 
chemicznie przetwarzany torf stosowany w rolnictwie, pro-
dukty chemiczne do konserwowania żywności.

(210) 473868 (220) 2017 07 07
(731) DUDEK-MIRACKA KARINA, Bielawa
(540) KLINIKA MIRACKI

(531) 26.01.01, 26.01.11, 26.04.01, 26.04.17, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi w zakresie higieny 
i pielęgnacji urody ludzi.
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(210) 473884 (220) 2017 07 10
(731) STELMASZYK BARTOSZ, Poznań
(540) .monohair

(531) 14.07.20, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 44 fryzjerstwo .

(210) 473885 (220) 2017 07 10
(731) SZYLER ROBERT LIMANDO GROUP, Limanowa
(540) LIMANDO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
za pośrednictwem sieci Internet i w punktach sprzedaży 
w zakresie wyposażenia domu, sprzętu ogrodniczego, sprzę-
tu informatycznego, sprzętu audiowizualnego, sprzętu tele-
komunikacyjnego, modemów, komputerów, tabletów, smar-
twatchów, smart bandów, telefonów, niszczarek do papieru 
do użytku biurowego, aparatów fotograficznych, kamer wi-
deo, gier, zabawek, akcesoriów do zabawy, akcesoriów sa-
mochodowych, elektronarzędzi, urządzeń nawigujących, 
artykułów kosmetycznych, akcesoriów do pielęgnacji ludzi 
i zwierząt, zegarków, urządzeń do ogrzewania, żelazek od-
kurzaczy, suszarek do ubrań, trampolin [artykuły sportowe], 
sprzętu sportowego, odzieży sportowej, obuwia sportowe-
go, artykułów papierniczych, obrazów, basenów do zabawy, 
preparatów chemicznych do celów sanitarnych, żywności, 
artykułów do sprzątania, inhalatorów, termometrów, ciśnie-
niomierzy, młynków do kawy, ekspresów do kawy (elek-
trycznych), mikserów elektrycznych do celów domowych, 
domowych elektrycznych blenderów, maszyn i robotów ku-
chennych elektrycznych, sokowirówek elektrycznych, elek-
trycznych wyciskarek do owoców i warzyw, elektrycznych 
maszynek do mięsa, elektrycznych opiekaczy do kanapek, 
tosterów, płyt indukcyjnych, przyborów kuchennych, czajni-
ków, dzbanków, artykułów biurowych.

(210) 473890 (220) 2017 07 10
(731) TOPÓR PIOTR, Bańska Niżna
(540) ENERGY DRINK ZBÓJ BIJE W DEKIEL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.17
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetycz-
ne, napoje izotoniczne, wody mineralne, wody gazowane, 
napoje owocowe, soki owocowe, syropy, esencje i inne pre-
paraty do przyrządzania napojów, tabletki i proszki do przy-
rządzania napojów.

(210) 473892 (220) 2017 07 10
(731) TOPÓR PIOTR, Bańska Niżna
(540) ZBÓJ

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetycz-
ne, napoje izotoniczne, wody mineralne, wody gazowane, 
napoje owocowe, soki owocowe, syropy, esencje i inne pre-
paraty do przyrządzania napojów, tabletki i proszki do przy-
rządzania napojów.

(210) 473894 (220) 2017 07 10
(731) DZIEWIĄTKOWSKI TOMASZ, Częstochowa
(540) ekokancelaria

(531) 27.05.01, 26.02.07, 05.03.14, 03.07.19
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, artykuły biurowe za-
warte w tej klasie, blankiety, broszury, czasopisma, druki, 
etykiety nie z materiału tekstylnego, emblematy, książki, 
maszyny do pieczętowania, maszyny do pisania, materiały 
drukowane, materiały piśmienne, zawarte w tej klasie mate-
riały do introligatorstwa oraz aparatura i urządzenia do intro-
ligatorstwa, nalepki, naklejki, odbitki i reprodukcje graficzne, 
podkładki papierowe pod pieczęcie tłoczone i odbijane, 
prasy biurowe do zszywania, biurowe gilotynki do papieru, 
urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biuro-
wego, maszyny do powielania, zawarte w tej klasie zestawy 
drukarskie, opakowania, pudełka kartonowe lub papierowe, 
torby do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, 
torebki papierowe do odkurzaczy, torby na śmieci z papieru 
lub tworzyw sztucznych, 40 usługi poligraficzne, drukowa-
nie litograficzne, drukowanie offsetowe, introligatorstwo, 
usługi drukarskie.

(210) 473902 (220) 2017 07 10
(731) BUSFOR.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) BUSFOR

(531) 18.01.08, 26.15.25, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie administrowania działalno-
ścią gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokony-
wanych za pomocą Internetu, 39 transport lądowy, transport 
autokarowy pasażerów, udzielanie informacji turystycznych 
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych.

(210) 473904 (220) 2017 07 10
(731) CHARUBIN RADOSŁAW, Grabówka
(540) Bąbel wafel
(510), (511) 11 gofry, gofrownice elektryczne, 21 formy 
do wypiekania gofrów-nieelektryczne, 30 lody, wyroby lo-
dowe, wyroby cukiernicze, lody spożywcze w proszku (środ-
ki wiążące do lodów), 35 usługi polegające na zgrupowaniu 
i udostępnianiu towarów w sposób umożliwiający odbior-
com dogodny ich zakup w sklepach z lodami spożywczymi 
i mrożonkami owocowo-warzywnymi połączone z promo-
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cją i reklamą towarów, 43 usługi gastronomiczne związane 
z podawaniem potraw i napojów w barach, kafeteriach, ka-
wiarniach, lodziarniach, restauracjach, przygotowanie dań 
na zamówienie oraz ich dostawa - katering, obsługa imprez 
promocyjnych, okolicznościowych, plenerowych, przyjęć, 
bankietów, zabaw, balonów na zlecenie osób trzecich pole-
gające na zaopatrzeniu w żywność i napoje.

(210) 473905 (220) 2017 07 10
(731) MASSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zubrzyk
(540) Mg BOGATA W MAGNEZ

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 wody: mineralne, w tym z dodatkami smako-
wymi, zapachowymi lub z dodatkiem wyciągów ziołowych, 
napoje bezalkoholowe, w tym z udziałem wód mineralnych.

(210) 473906 (220) 2017 07 10
(731) MASSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zubrzyk
(540) ZDROJE ZUBRZYKA

(531) 27.05.01, 06.01.02, 29.01.15, 26.13.25
(510), (511) 32 wody: mineralne, źródlane, stołowe, gazowa-
ne, sodowe, w tym również każda z nich z dodatkami smako-
wymi, zapachowymi lub z dodatkiem wyciągów ziołowych, 
napoje bezalkoholowe, w tym z udziałem wód mineralnych.

(210) 473907 (220) 2017 07 10
(731) MINKINA MIROSŁAW MR, Katowice
(540) BC Bruno Conti

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 zegary, zegarki, przyrządy chronometryczne, 
18 paski inne niż odzież, 35 sprzedaż za pośrednictwem sie-
ci internetowej zegarków, zegarków naręcznych, budzików, 
przyrządów chronomatycznych, pasków do zegarków, pro-
wadzenie sklepów internetowych z zegarkami naręczny-

mi, zegarami, budzikami, przyrządów chronomatycznych, 
pasków do zegarków, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej.

(210) 473908 (220) 2017 07 10
(731) CMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) farbyjachtowe.pl

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.07.22, 26.01.05
(510), (511) 1 kleje [klejenie], 2 farby i farby mocno rozcień-
czone, lakiery i pokosty.

(210) 473919 (220) 2017 07 10
(731) GH PL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Ninios

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.15.11, 02.09.01, 26.01.03
(510), (511) 3 kosmetyki dla dzieci i niemowląt, chusteczki 
nawilżane dla dzieci, 5 pieluszki dla dzieci i niemowląt, pie-
lucho-majtki dla dzieci i niemowląt, mleko w proszku dla 
niemowląt, preparaty dietetyczne dla dzieci i niemowląt, 
podkłady dla dzieci, 29 mleko i produkty na bazie mleka, 
mięsne, warzywne i mięsno-warzywne dania gotowe dla 
dzieci i niemowląt.

(210) 473946 (220) 2017 07 11
(731) ŁOPATO ELŻBIETA, Złotniki Kujawskie
(540) VISARTI
(510), (511) 9 etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, 
etui na okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary słoneczne, 
futerały na okulary słoneczne, okulary ochronne do upra-
wiania sportu, okulary antyrefleksyjne, okulary, okulary po-
laryzacyjne, okulary do czytania, okulary optyczne, szkła 
przeciwsłoneczne nakładane na okulary, artykuły optyczne 
korekcyjne, etui na okulary, etui na okulary dziecięce, fute-
rały na okulary, ochronne okulary, okulary dla dzieci, okulary 
ochronne, oprawki do okularów.

(210) 473958 (220) 2017 07 11
(731) SZUŚCIK MARCIN MSK MULTITRADE, Opole
(540) vindebar mobilne bary eventowe, est. 2007

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 43 usługi barowe, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi 
restauracyjne.
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(210) 473959 (220) 2017 07 11
(731) Sergio Calleja, Warszawa
(540) Fitz’s

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.18
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzują-
ce, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje owo-
cowe, napoje izotoniczne, soki owocowe, esencje do sporzą-
dzania napojów, syropy do sporządzania napojów.

(210) 473961 (220) 2017 07 11
(731) MEA SALUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 

(531) 24.17.05, 26.11.22, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do pobra-
nia, publikacje elektroniczne do pobrania, oprogramowanie 
komputerowe do łączności za pośrednictwem sieci bez-
przewodowych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub 
odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki 
danych, nagrane dyski, nagrane programy komputerowe 
do zarządzania informacjami osobistymi, oprogramowanie 
do zarządzania bazami danych, oprogramowanie telefonów 
komórkowych, oprogramowanie do synchronizacji baz da-
nych, programy komputerowe do dostępu do przeglądania 
i przeszukiwania baz danych, oprogramowanie komputero-
we do użytku w związku z usługami abonamentowego do-
stępu do informacji online, oprogramowanie umożliwiające 
użytkownikom odtwarzanie i programowanie treści audio, 
wideo, tekstowych i multimedialnych, oprogramowanie 
komputerowe i oprogramowanie sprzętowe do programów 
systemów operacyjnych, programy do synchronizacji da-
nych oraz programy narzędzi tworzenia aplikacji do kompu-
terów osobistych i podręcznych, 10 urządzenia i instrumenty 
medyczne, urządzenia i przyrządy medyczne zintegrowane 
w układzie robotyki oraz wyposażone w technologię prze-
wodnika w czasie rzeczywistym za pomocą czujników lub 
środków przewodnictwa elektrycznego, ramiona robotów, 
urządzenia do zdalnego sterowania do celów medycznych, 
urządzenia czujnikowe do użytku medycznego w diagno-
zowaniu, instrumenty elektromedyczne, urządzenia mo-
nitorujące stan zdrowia, urządzenia do wspierania opisu 
symptomów chorobowych, automatycznego organizowa-
nia procesu leczenia, 35 usługi sprzedaży i pośrednictwa 

w sprzedaży farmaceutyków, suplementów diety, urządzeń 
i instrumentów medycznych i rehabilitacyjnych, oprogra-
mowania, oprogramowania do użytku w zakresie medycy-
ny, robotów, usługi udostępniania porównywarek cen usług 
diagnostycznych, medycznych i rehabilitacyjnych oraz cen 
farmaceutyków, suplementów diety, aparatury i sprzętu 
medycznego i rehabilitacyjnego, pośrednictwo w sprzeda-
ży usług medycznych i paramedycznych, 36 ubezpieczenia 
zdrowotne, informacja o ubezpieczeniach, likwidacja szkód 
w ubezpieczeniach, orzecznictwo medyczne dla potrzeb 
ubezpieczeń, ocena ryzyka dla potrzeb ubezpieczeń, ubez-
pieczenia, banki z dostępem bezpośrednim np. przez Inter-
net, informacje bankowe, 42 projektowanie i tworzenie sys-
temów komputerowych, oprogramowanie komputerowe, 
instalacje oprogramowania komputerowego, opracowywa-
nie i dostarczanie wyszukiwarek internetowych, konwersja 
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, wypoży-
czanie i sprzedaż oprogramowania komputerowego, aktuali-
zacja oprogramowania komputerowego, konserwacja opro-
gramowania komputerowego, utrzymywanie i tworzenie 
stron internetowych dla osób trzecich, usługi podmiotów ze-
wnętrznych w dziedzinie informatyki, udostępnianie miejsca 
na serwerach, hosting, usługi IT dla podmiotów rynku me-
dycznego (np. lekarzy, placówek medycznych) i ubezpiecze-
niowego, projektowanie i rozwój komputerów i oprogramo-
wania, w szczególności oprogramowania przeznaczonego 
do użytku w zakresie technologii medycznych, projekto-
wanie robotów, urządzeń do użytku w zakresie medycyny, 
badania w zakresie robotyki, informatyki, usługi inżynierskie 
w odniesieniu do robotyki, 44 usługi medyczne i parame-
dyczne, poradnictwo medyczne i farmaceutyczne, cyfrowe 
przychodnie medyczne, umożliwianie autodiagnostyki me-
dycznej za pomocą aplikacji internetowych oraz łącza tele-
komunikacyjnego, usługi świadczone poprzez Internet oraz 
łącza telekomunikacyjne polegające na umożliwianiu reje-
stracji do lekarza oraz prowadzenia za pomocą tych środków 
komunikacji z lekarzem, usługi asystenta w dziedzinie dia-
gnostyki medycznej świadczone poprzez Internet lub łącza 
telekomunikacyjne, świadczenie usług związanych z medy-
cyną i farmacją za pośrednictwem portalu internetowego.

(210) 474000 (220) 2017 07 12
(731) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) JENNY FAIRY

(531) 26.04.18, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 18 torebki, aktówki (wyroby skórzane), zestawy 
podróżne (wyroby skórzane), walizki, torby podróżne, torby, 
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasole 
i parasolki, 25 obuwie, nakrycia głowy, odzież, w tym paski.
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(210) 474013 (220) 2017 07 12
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH 

ODRA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg
(540) Frutogello

(531) 27.05.01, 05.07.11, 26.04.18
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pastylki [wyroby cukier-
nicze], owocowe (galaretki -) [słodycze], pomadki [cukierki], 
karmelki [cukierki], karmelki twarde, karmelki nadziewane, 
galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, sło-
dycze [cukierki], lizaki, cukierki, galaretki, półprodukty cukier-
nicze, żelki.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WyKaz  KlasoWy  zNaKóW  toWaroWych 
zgłoszoNych  W  trybie  KrajoWym 

po  dNiu  14  KWietNia  2016 r.

1 466062, 467030, 467064, 467065, 469826, 470992, 471653, 472141, 472477, 472993, 472994, 472995, 473013, 
473220, 473285, 473288, 473290, 473340, 473342, 473521, 473824, 473853, 473855, 473908

2 472141, 473231, 473521, 473908

3 462971, 464759, 466265, 466916, 467845, 469908, 470354, 471081, 471116, 471641, 471653, 472245, 472524, 
472527, 472727, 473019, 473531, 473532, 473533, 473534, 473632, 473633, 473643, 473644, 473647, 473649, 
473651, 473654, 473919

4 471799, 472739, 473235

5 456130, 456131, 458372, 461130, 462971, 466916, 467825, 470085, 471081, 471256, 471354, 471357, 471360, 
471362, 471373, 471378, 471574, 471576, 471591, 471602, 471603, 471641, 471650, 471652, 471653, 472170, 
472198, 472727, 472920, 472993, 472994, 472995, 473013, 473018, 473019, 473285, 473290, 473292, 473340, 
473341, 473531, 473532, 473533, 473534, 473575, 473632, 473633, 473643, 473644, 473647, 473649, 473651, 
473663, 473810, 473811, 473824, 473919

6 467064, 467065, 467521, 469262, 472021, 472599, 472870, 472907, 473835

7 458317, 466265, 470619, 470620, 470622, 470623, 470624, 470625, 470666, 470669, 471230, 471799, 472191, 
472907, 473004, 473835

8 469262, 470620, 470624

9 466660, 467608, 467796, 469262, 469479, 469484, 469486, 469908, 470516, 470877, 470878, 471116, 471122, 
471230, 471760, 471820, 471822, 472244, 472320, 472327, 472366, 472367, 472544, 472566, 472569, 472570, 
472572, 472573, 472650, 472730, 472739, 472771, 472962, 473004, 473122, 473134, 473165, 473203, 473221, 
473249, 473250, 473271, 473272, 473378, 473490, 473492, 473494, 473495, 473496, 473497, 473507, 473573, 
473645, 473657, 473716, 473835, 473946, 473961

10 471081, 472246, 472652, 473019, 473961

11 465774, 465834, 466931, 467030, 467521, 469908, 470006, 471230, 471767, 471799, 472599, 473004, 473203, 
473835, 473904

12 459058, 467032, 470891, 470974, 471799, 472653, 473490, 473495, 473497

13 471799

14 469262, 471116, 471280, 472779, 472781, 472783, 473134, 473907

15 473134, 473537, 473538

16 466859, 467064, 467065, 467608, 467796, 468167, 469262, 469479, 469908, 470400, 470516, 470520, 470877, 
470878, 471116, 471122, 471131, 471202, 471328, 471620, 472320, 472327, 472328, 472366, 472367, 472652, 
472730, 472771, 473151, 473221, 473249, 473250, 473522, 473654, 473894

17 466062, 467030, 467064, 467065, 467521, 472141, 472698, 473231

18 464619, 464620, 469262, 470516, 470974, 471116, 471152, 471153, 471154, 471157, 472504, 473708, 473907, 
474000

19 465774, 466062, 467030, 467521, 468437, 470643, 471799, 472021, 472141, 472363, 472599, 472870, 473835

20 465774, 466773, 466931, 467064, 467065, 469262, 470516, 471767, 472326, 473054, 473056, 473203

21 466773, 467064, 467065, 469262, 470516, 470520, 472422, 472820, 472821, 472822, 472823, 473904

22 473708

24 469262, 470521, 470886, 472422

25 460495, 464619, 464620, 466776, 467796, 467838, 467839, 467841, 467845, 468282, 469262, 469479, 470516, 
470521, 470886, 471116, 471152, 471153, 471154, 471157, 472261, 472504, 472520, 472617, 472662, 472820, 
472821, 472822, 472823, 473019, 473152, 473169, 473236, 473249, 473250, 473654, 474000

26 464619, 464620, 466776, 469262, 470354, 471154

27 468437, 469262, 470028, 470521
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28 466776, 469262, 470516, 472261, 473218

29 459699, 459701, 466773, 467064, 467065, 467833, 469477, 469908, 470148, 470291, 471197, 471285, 471315, 
471317, 471769, 471770, 472113, 472202, 472331, 472422, 472832, 472866, 473012, 473015, 473071, 473163, 
473654, 473708, 473711, 473919

30 459699, 466773, 467833, 468477, 469262, 469270, 469908, 470010, 470043, 470274, 470502, 470503, 470504, 
470506, 470507, 471283, 471288, 471379, 471381, 471383, 471653, 471794, 471805, 472202, 472331, 472422, 
472447, 472668, 473012, 473015, 473071, 473163, 473226, 473654, 473708, 473904, 474013

31 456130, 456131, 461610, 466773, 467833, 469908, 470291, 470516, 470992, 472863, 473015, 473071, 473654, 
473661, 473708

32 459701, 460495, 466773, 467064, 467065, 467825, 469262, 469908, 470006, 470291, 471093, 471794, 471805, 
471969, 472081, 472084, 472155, 472157, 472202, 472248, 472734, 472820, 472821, 472822, 472823, 473015, 
473018, 473163, 473166, 473168, 473172, 473178, 473654, 473717, 473890, 473892, 473905, 473906, 473959

33 461461, 466903, 469868, 469878, 469908, 471763, 472082, 473279

34 469262, 470006, 473251

35 457504, 458504, 459058, 461130, 461135, 464619, 464620, 465895, 466265, 466660, 466835, 466859, 466912, 
466931, 467064, 467065, 467608, 467796, 467998, 468167, 468375, 469262, 469479, 469481, 469485, 469809, 
469908, 469945, 470028, 470291, 470354, 470400, 470516, 470521, 470619, 470620, 470622, 470623, 470624, 
470666, 470669, 470848, 470877, 470878, 470886, 471024, 471025, 471116, 471118, 471122, 471131, 471240, 
471241, 471283, 471285, 471288, 471315, 471317, 471328, 471423, 471620, 471744, 471767, 471799, 472021, 
472082, 472116, 472245, 472261, 472268, 472320, 472326, 472327, 472328, 472353, 472366, 472367, 472488, 
472504, 472544, 472566, 472569, 472570, 472572, 472573, 472635, 472650, 472662, 472730, 472739, 472779, 
472781, 472783, 472866, 472899, 472921, 472939, 473054, 473056, 473061, 473134, 473146, 473151, 473152, 
473169, 473175, 473236, 473249, 473250, 473310, 473343, 473378, 473394, 473522, 473537, 473538, 473573, 
473575, 473594, 473606, 473616, 473654, 473657, 473661, 473669, 473676, 473678, 473710, 473885, 473902, 
473904, 473907, 473961

36 457504, 458462, 458504, 462690, 466784, 466859, 466912, 467436, 467439, 469262, 470516, 471118, 471122, 
471240, 471241, 471330, 471406, 471799, 472268, 472320, 472327, 472488, 472739, 472889, 472939, 473001, 
473204, 473249, 473250, 473495, 473507, 473645, 473657, 473961

37 459058, 465774, 466784, 466859, 466912, 466982, 467023, 467064, 467065, 470643, 471122, 471230, 471767, 
471799, 472191, 472268, 472320, 472327, 472599, 472739, 472779, 472781, 472783, 472870, 473004, 473020, 
473204, 473221, 473495, 473519, 473657, 473835

38 466660, 467796, 468167, 469262, 469479, 469809, 470400, 470516, 471122, 471820, 471822, 472320, 472327, 
472366, 472367, 472650, 472662, 472730, 472921, 473167, 473175, 473221, 473343, 473490, 473494, 473495, 
473499, 473645, 473722

39 461461, 466859, 467064, 467065, 470291, 470564, 471118, 471799, 472320, 472327, 472366, 472367, 472662, 
472730, 472739, 472810, 472811, 472813, 472866, 473015, 473020, 473146, 473167, 473221, 473490, 473495, 
473496, 473497, 473522, 473616, 473657, 473902

40 459058, 467028, 467039, 467064, 467065, 471280, 471328, 472191, 472739, 473020, 473148, 473152, 473657, 
473894

41 457504, 458504, 459058, 460495, 466660, 466859, 467796, 468167, 468282, 469262, 469285, 469479, 469809, 
469908, 469945, 470263, 470400, 470516, 470667, 470877, 470878, 471024, 471025, 471122, 471131, 471154, 
471172, 471328, 471423, 471620, 471799, 471815, 471818, 471821, 471824, 472082, 472089, 472091, 472246, 
472320, 472327, 472328, 472336, 472343, 472366, 472367, 472650, 472652, 472707, 472730, 472739, 472771, 
472810, 472811, 472813, 472899, 472921, 473002, 473029, 473146, 473151, 473207, 473208, 473209, 473221, 
473249, 473250, 473339, 473495, 473506, 473522, 473548, 473594, 473616, 473676, 473678, 473710

42 466660, 466982, 467023, 467028, 467039, 467064, 467065, 467796, 469262, 471122, 471230, 471423, 471653, 
471760, 471767, 471799, 471820, 471822, 472244, 472320, 472327, 472328, 472364, 472366, 472367, 472488, 
472525, 472544, 472566, 472569, 472570, 472572, 472573, 472599, 472650, 472730, 472739, 472779, 472781, 
472783, 472939, 473123, 473124, 473125, 473126, 473152, 473175, 473204, 473343, 473378, 473490, 473492, 
473495, 473496, 473499, 473506, 473522, 473573, 473575, 473594, 473657, 473716, 473835, 473961

43 466773, 466859, 469262, 470516, 470667, 471024, 471025, 471744, 471794, 471805, 472056, 472082, 472113, 
472268, 472331, 472422, 472510, 472592, 472635, 472707, 472810, 472811, 472813, 472869, 472971, 472972, 
473012, 473162, 473226, 473339, 473522, 473654, 473904, 473958

44 457504, 461130, 464759, 466859, 469285, 470354, 470516, 470848, 470877, 470878, 471125, 472245, 472246, 
472592, 472635, 472652, 472653, 473002, 473022, 473339, 473495, 473573, 473575, 473606, 473669, 473868, 
473884, 473961

45 466660, 466859, 467796, 470516, 471122, 471423, 471820, 471822, 472328, 472488, 473495



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

#She 471280

.monohair 473884

„ŚWIĘTA KROWA” 472972

4C 470006

A AFICIONADO ROOM 471744

A ALICANTE GUITARRAS 473537

A JA PALE ALE 472248

ACTIVATEL 473018

ACTUS HUMANUS 473676

AGiDOR 473148

AIRPORT HOTEL OKĘCIE 470667

AKS Z ZŁY 460495

Alicante GUITARRAS 473538

AMP 469481

AppLabs 472573

APTEKA SPOŁECZNA 461130

AURORE 470848

axell 471118

axxis pharma 471653

B FUNDACJA BUKOVINA 457504

Bakalland Ba! Pełen natury 473071

Bank Pekao 471240

Bardotti 472662

Bąbel wafel 473904

BC Bruno Conti 473907

BENNON EXPERIENCE OF EXPERTS 467845

B-FINDER 473716

BIELIK 469878

Bimbay 472326

BIO FOREST OIL 473235

BIOCENT 473835

Bishojo Medical 462971

bobobaby safe & care 470886

Booski Pads 466265

BOSS pożyczka 471406

BOSSPOŻYCZKA.PL 471330

BRADCONSULTING 469485

Bratex Anti-Cap 472021

BREXIT 471197

BROGER 473169

Broker4u 462690

Bułgarska Dolina premium 471763

Bułkanapka 459699

BUSFOR 473902

BUSINESSMAN TODAY INSPIRED  
BY TOMORROW 471202

Bywanie na Dywanie 472921

CAN PACK 467065

Capilarite System 466916

CARPET OUTLET 470028

CERTA NATURA CERTYFIKAT  
NATURALNOŚCI INSTYTUTU ZOOTECHNIKI  
PIB 473708

CertyNergia POLSKA 472525

CHB HELLAS-POLSKA 470291

CHEMTEX FACTORY SERVICE THREELACK  
SERIA TRZECH PREPARATÓW  
USUWAJĄCYCH POWŁOKI LAKIERNICZE  
WWW.CHEMTEX.COM.PL 469826

Chęcińskie Zamkowe 472734

CHICK’N GO 473162

CIECHOCIŃSKIE PIWO JASNE ŁAGODNE  
Tężniowe ŁAGODNE 471969

CL city level 466784

COCOSHKI 468375

Cookie PLACE 470274

COOKING law 468477

CORVETO 473272

cp 467064

CRAFTER 472366

CUT 45 470666

D \ 472781

DALL’ACQUA 472779

Deep in mind 473123

Deep in mind 473125

delideli 467833

DENTOBUS 472653

Di Case 473122

DIAGNOZA 472650

digitalo.pl 473061

Dim 473124

Dim 473126

DIOSACTIN 458372

DistriGate 472566

DistriTech AppLabs 472570

DistriTech Ventures 472569

DistriTech 472544

DOBRE SMAKI 473163

DOCTOR 472821

dohal 472870
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DOKTOR 472820

DORNWELL 472353

DR 472823

DR. 472822

Dziennik Gazeta Prawna 468167

EBT on EvidenceBasedTreatment 470877

EBT on 470878

EDYCJA LIMITOWANA Delecta  
PROSTO Z SERCA ZASMAKUJ!  
mini SERNICZKI na chrupiącym spodzie  
BEZ PIECZENIA BAW SIĘ SMAKIEM  
W OPAKOWANIU: MASA SERNIKOWA  
I KRUCHY SPÓD 469270

ekokancelaria 473894

EMERYTURA BEZ OBAW PRUDENTIAL 467436

ENERGY DRINK ZBÓJ BIJE W DEKIEL 473890

ensta SP. Z O.O. 470643

EXPO XXI WARSZAWA 458504

FANCY FASHION 473152

farbyjachtowe.pl 473908

FERTILE 473853

FESTIWAL ewentualnych  
TALENTÓW AKTORSKICH FeTA 471172

FESTIWAL WÓDKI I ZAKĄSKI 472082

FIGLOVE 473019

Fitz’s 473959

FLIS Happy FROLA STRAWBERRY  
& YOGHURT WAFERS 471381

FLIS Happy JUMP ROLLS WITH STRAWBERRY 
CREAM Strawberry & yoghurt 471379

FLIS Happy Smile wafers Cheese  
serving suggestion 470507

FLIS Happy Smile wafers Cocoa  
serving suggestion 470506

FLIS Happy Smile wafers Coconut  
serving suggestion 470504

FLIS Happy Smile wafers Nuts  
serving suggestion 470503

FLIS Happy Smile wafers Vanilla  
serving suggestion 470502

FLIS Happy ZOOM Strawbery & yoghurt 471383

FLOSLEK bioTENSION 472727

FORTIS 473855

FRUGO LEMONGADA 472155

FRUGO ORANGADA 472157

FRUPP 471769

FRUPP 471770

Frutogello 474013

GK GALERIA KRAKOWSKA 466859

Global Serwis 472698

GPEC PRO 473020

GRAND ORTHO 472246

grand 467608

Green Bus 473497

Green Cloud 473499

Green Point 473496

Green Shop 473494

Green System 473492

Green Taxi 473490

Green Wallet 473507

Green 473495

GRUPA EXORIGO UPOS 472244

GRUPA KDM 467023

GT GIGATENNIS EUROPE 472261

HAIR UP ! 470354

HALNE STRONG 7% Potęga Smaku 472081

HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE 473004

hero academy 473208

HiPOL części samochodowe 467998

HOMLANDO 473203

HOTEL LEGEND OF OLD TOWN 472869

house of montessori 473209

HT HOTEL TATRA 473339

Huesca 466660

HYDRAL 472268

Hydrosil Oparzenia 473533

Hydrosil Rany 473534

Hydrosil 473532

Hydrosol 473531

ilpiu 472520

image 473606

INSTANCO 471767

INTEN 472993

ISOACTIVE by MAGIC BRANDS 471093

IZOLEX 466062

IZOPLAST DYSPERBENT 473231

JAMAR Pełny Energii JAMAR Full of Energy 473015

Jaz in the city 472810

Jaz in the city 472813

Jaz 472811

JENNY FAIRY 474000

JOIN THE RYEVOLUTION 466903

JUMP OFF MAZOVIA 470263

Juszkiewicz Samuel 473548

KAPITAN BORCHARDT 473146

Karta pożyczkowa TRZYNASTKA 473001

Karwaprostan 471650

KDM INSTALACJE 466982

KILL THE DEVIL HILL 468282

Kinder. Wierzymy w Świętego Mikołaja 472668

KING’S FAVOURITES ORANGE 473251

KLINIKA MIRACKI 473868

KNF KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 473249

KNF KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 473250

KODEMii 461135
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KOMFORT NAJLEPSZE PODŁOGI NAJLEPSZE 
CENY 468437

KOPEX 471799

KROMER FESTIVAL 473678

Kukuryku LUNCH BAR 471805

kukuryku 471794

KURiER LiNE 461461

KWAS ALFA 473178

KWAS EPSILON 473166

KWAS OMEGA 473172

KWAS THETA 473168

L Luxury Makeup 473022

LANETTI 471152

LASOCKI 471153

LIMANDO 473885

Lock&Block 472907

LORRIES more than trailers 470891

LR LOVE REPUBLIC 471116

LUELUE 471328

LW TORAF 472863

ŁKS 466776

Łódzka Rodzina Technologów Kosmetyków 473710

ŁukPasz 456130

ŁUKPASZ 456131

MADE IN WARSAW 473594

Maestro 470148

MAGAZYN KUKBUK POLECA 471620

MAGIC CUP 467841

MAJRAD 473054

MAJRAD 473056

MAMY NOSA DO ZDROWEGO JEDZENIA  
inna BaJKa 472202

mango Resort & Spa 472635

MARKET CHEMKO 473519

MARLIN 469868

MASZSPOKÓJ PL 472364

MECH 472510

MEDICAFUTURUM 473669

Mg BOGATA W MAGNEZ 473905

miejsce markowe 473522

MIG 208 470669

MIG 215 Puls 470623

MIG 250 470619

MIG 470622

MIGHTY 472995

Milchmeister 473711

miódmalina catering dietetyczny 472056

Miss Lucy 470521

Mjakmama mjakmama.pl 471131

MODA ZAZA 472617

MODELOWY ŻŁOBEK 471024

Moje Auchan 469908

MOMA studio 466931

montessori discovery center 473207

MONUMENT FUND 458462

multi-color FORCE 472524

Mustang Forte - Król złotych pól! 471256

MW MENTALWAY 469479

MY BODY BRA 467839

MY BODY CUP 467838

My Yummie 472116

Naturell CHROM ORGANICZNY +B3 471602

Naturell CYNK ORGANICZNY + C 471574

Naturell CZOSNEK FORTE BEZZAPACHOWY 471373

Naturell KOENZYM Q10+E SUPLEMENT DIETY 471357

Naturell OMEGA-3 471378

Naturell POTAS ORGANICZNY  
SUPLEMENT DIETY 471354

Naturell SELEN ORGANICZNY + E 471576

Naturell SILICA SUPLEMENT DIETY 471360

Naturell WITAMINA B12 FORTE 471603

Naturell WITAMINA B12 471591

Naturell ŻEŃ - SZEŃ  SUPLEMENT DIETY 471362

NAVCOMM 473221

NEFERE 473218

NEICHA 472245

nelvi 467028

netia next 473175

NICPOŃ SUPER PIES 470516

NIEDOŚCIGNIONE ROZWIĄZANIA  
DO KONTROLI JAKOŚCI 471760

Ninios 473919

N-PARK 473204

NTRAL 469486

NTRAX 469484

NYSTAPOL 473811

O / WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA 471815

O / WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA 471818

O / WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA 471824

OMEGA 472141

one passion different bodies 473002

OPINIE.PL 466835

Opti Artrepain 473632

Opti Boleria 473644

Opti Flexpain 473643

Opti Immuno NR 473633

Opti LDL- HDL 473647

Opti Mind 473651

Opti Sleep 473649

OPTIME 472962

Oregaprostan 471652

OSTRÓDA ZNMR 458317
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Owoce Mazowsza 473661

OZONFIX 470085

P§B Polityka Bezpieczeństwa 471423

PAN PĄCZUŚ 472447

Paradise baby 470974

Pekao 471241

PERFEKCYJNIE DOPASOWANY  
DO CIEBIE. WOLF 471230

PGE Nowa Energia 473657

pharmalink 473616

PHILADELPHIA BOULEVARD 473279

PIENNA 472504

PIXEL 473271

PLANET C 473013

Planeta Rzęs LASH & BROW WARSZAWA 469285

Polakpotrafi.pl 472889

POLFRYZ KOSMETYKI PROFESJONALNE 465895

POLGENOM 473573

POLISHOP 472336

POLSKA PIZZA 473226

POLSKA SIATKÓWKA 469262

POLSKO-CHIŃSKI FESTIWAL  
MŁODZIEŻY ARTYSTYCZNEJ 472343

POMOC MIERZONA KILOMETRAMI km 472320

POMOC MIERZONA KILOMETRAMI 472327

POPTRADE 473343

Poziom 511 Design Hotel & SPA 472592

POZNAŃSKA KLINIKA SERCA TU SERCE 473165

PracaInfo 473310

Praktyczna poleca 470520

PSPP 472089

PSPP 472091

pushAd 473378

radio takt najpiękniejsza muzyka 467796

RAINBOW ELEMENTS 467825

RB 472488

REAL ESTATE IMPACTOR 471122

RESTAURACJA BOCIAN MORSKI 472707

RODZINA ZDROWIA Q10 + E Optima 472170

RR 472198

RYDZ 473654

RynekPierwotny  
Portal Nowych Nieruchomości 472939

ryzykometr inwestycyjny 473645

SadBox 473824

Saletromag 472477

SALON ZMYSŁÓW 469945

SANCO 473575

SEC 472739

sensoRo 472652

SĘKPOL / VIVENTO 472363

SHZ 470620

S-MALL PARK 466912

Smart Cargo Trans 473167

Smart City 473506

smartkidbelt 467032

Soktail 459701

SOLLIDIUM HVAC & INDUSTRY SUPPORT 467521

SOPHUS 471820

SOPHUS 471822

SPICE UP! 472422

sprandi 471157

Stalowe Miasto.pl  
REGIONALNE MULTIMEDIUM 473722

star CHRUPKI GĘBOLCE 470010

star CHRUPKI ŁAPAKI 470043

START W ŻYCIE PRUDENTIAL 467439

STELLMACHER 470624

Sterkowski 1926 473236

SUI 471154

SUN SPA 464759

SUPERAGRO SUPER express  
EZPŁATNY MAGAZYN DLA ROLNIKÓW  
16 03 2017 470400

Sushi House SH 472331

szkło system 465774

świat wiedzy KOSMOS 472367

ŚWIĘTA KROWA 100% Beef 472971

Tajfun 465834

TAKOYAKI YO ! 472113

talkersi 472771

Tao Tao harmony of taste 466773

TaoTao harmonia smaków  
Sos Sojowy Ciemny Dark Soy Sauce  
Sotét Szójamártás 471288

TaoTao harmonia smaków  
Sos Sojowy Soy Sauce Szójamártás nr1 471283

THE PET THAT IS ESSENTIAL  
TO YOU IS ESSENTIAL TO US 461610

THIOPRON 472994

TO GO 473717

TOPTIG 470625

TRANSATLANTYK FESTIVAL / ŁÓDŹ 473151

tri FORCE DYNAMIC 472527

TRIBUTE TO ALL MASTERS  
Sigmund Kocppler Edelmeister Well done. 472084

TRIDEKSI 472920

TRIMIGREN 473810

Tropical COCOCHIPS 470992

Twój STYL POLECA 472730

TWÓRCA 469809

UNiSERV 472599

USTM 467030

uśmiech dobrze zaprojektowany 471125

Victoria’s specials 472832
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VIFON SINCE 1963 KACZKA  
ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU KACZKI  
ŁAGODNA DUCK FLAVOUR INSTANT  
NOODLE SOUP (MILD) 471285

VIFON SINCE 1963 KURCZAK ZŁOTY  
ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU KURCZAKA  
ŁAGODNA GOLDEN CHICKEN FLAVOUR  
INSTANT NOODLE SOUP (MILD) 471317

VIFON SINCE 1963 WEGETARIAŃSKA  
ZUPA BŁYSKAWICZNA ŁAGODNA  
VEGETARIAN INSTANT NOODLE SOUP (MILD) 471315

VIGOR essential Witaminy i minerały  
COMPLEX CELLTA-16 471081

vindebar mobilne bary eventowe, est. 2007 473958

viola 464619

VIOLA 464620

VISARTI 473946

vitaflon 467039

VITISSIMO 473290

Warszawska Opera Kameralna 471821

WEDDING ALCHEMY 472328

WELL BAK 473220

WELTOUR 459058

WHITE DOG 473012

willo 473663

witek 471641

WOLEK 472191

Work Smart Not Hard Pracuj Mądrze  
A Nie Ciężko 473029

wybieram polskie 472899

Z 470564

ZBÓJ 473892

ZDROJE ZUBRZYKA 473906

Zeus / ZOOS Zero-Out-Of-Stocks 472572

Zibi WSZYSTKO O CZASIE 473134

ŻUREK ŚLĄSKI 469477



INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.  

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH

Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uznania ochrony na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej  

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

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

datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
datę uprzedniego pierwszeństwa, klasy towarowe. 

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie danych dostępnej na stronie internetowej Biura Międzynarodowego WIPO.

488721 Burg Layer Schlosskapelle (2017 04 08)
CFE: 19.07.01, 29.01.01 33

790826 Mayeri (2017 04 25)
CFE: 27.05.01 4

1033130 CROMARIS (2017 05 04) 29, 31, 39, 40, 44
1341825 TRUEFORCE (2017 07 03) 9, 11
1356029 Akvateks (2017 01 23)

CFE: 27.05.01, 05.03.15, 28.05.00 1, 2, 5
1356049 RISE OF RA (2016 10 19)

CFE: 03.07.17, 27.05.02, 29.01.12 9, 28
1356067 Green Cut (2017 01 14) 3, 7, 8
1356075 ROBOTECH A.G automation (2017 03 24)

CFE: 26.04.18, 27.05.10, 29.01.13 7, 35, 37
1356080 KERUI (2017 04 03)

CFE: 27.05.17 1
1356132 ROMAX (2017 04 28)

CFE: 26.03.18, 27.05.01, 29.01.13 25
1356140 Aquario (2017 04 03)

CFE: 27.05.01 7, 11
1356183 eGambit (2017 05 10) 42
1356184 REMIX (2017 05 15) 34
1356265 Ahrenshof (2016 06 28)

CFE: 07.03.11, 27.05.02 1, 2, 3, 4, 5, 35
1356270 BRICK (2016 06 30, 2016 06 10)

CFE: 03.07.10, 26.03.23, 26.04.04, 
29.01.13

7, 19, 37, 
42, 44

1356286 Joy&Peace (2017 03 16)
CFE: 24.17.25, 27.05.01 18, 25

1356340 LIVINGDREAMS (2017 05 13)
CFE: 18.05.07, 26.13.25, 27.05.01 20

1356381 ROTO-CART TOFFLY 
(2017 02 27, 2016 12 13)

16

1356392 SCOTT Denim (2017 02 24, 2016 12 14)
CFE: 03.01.22, 24.01.13, 24.09.05, 27.05.02 25

1356394 2016 10 25)
CFE: 28.03.00 29, 30, 35

1356410 2017 03 28, 2017 03 10)
CFE: 01.15.15, 26.07.25, 26.13.25 30

1356423 blue TWINS (2017 02 24)
CFE: 27.05.11, 29.01.12 25

1356429 OviSan (2016 12 09) 31
1356430 BonniKern (2016 12 09, 2016 11 30) 31
1356467 YALASOU (2017 05 03)

CFE: 27.05.01 25
1356471 MIDSOMMAR GLOW 

(2017 05 12, 2016 11 21)
3

1356496 Minuote (2016 11 14)
CFE: 27.05.01 11

1356501 QLZX QILUZHONGXING (2016 11 21)
CFE: 01.05.01, 27.05.01, 28.03.00 30

1356519 FOREST BAND (2016 12 06)
CFE: 05.03.16, 23.01.01, 27.05.04, 29.01.14 9, 28

1356549 EASYFITNESS.club LIFESTYLE & SPORT  
(2017 02 20, 2016 10 11)
CFE: 24.17.02, 27.05.02, 29.01.13 9, 16, 21, 28, 

32, 35, 41, 44
1356621 2017 04 21)

CFE: 24.11.25, 26.13.25 12, 37
1356627 BERIKA (2017 04 19)

CFE: 28.19.00 32, 33
1356643 SAVICTO (2017 05 03)

CFE: 27.05.01 9
1356644 2017 05 03)

CFE: 28.03.00 9
1356645 QIANYE (2017 05 03)

CFE: 27.05.01 9
1356646 SANXIA (2017 05 03)

CFE: 06.01.02, 06.03.05, 18.03.02, 
26.01.01, 27.05.01

5

1356691 exceet (2016 12 21, 2016 07 01)
CFE: 26.04.09, 27.05.01 9, 36, 38, 40, 42

1356703 Name It ! (2017 03 22, 2016 10 07)
CFE: 16.01.04, 24.17.04, 27.05.02 16, 28, 41

1356744 B-Protect (2017 04 18) 9
1356768 otom LEGEND DESIGNS (2016 12 07)

CFE: 26.04.18, 26.11.03, 27.05.10, 29.01.12 12, 35
1356780 PHONEXIA (2017 01 31, 2016 11 09) 9, 35, 42
1356872 TEQUILA ESTEPA (2017 03 16, 2016 12 20)

CFE: 01.01.01, 06.06.01, 25.01.15, 
27.05.02, 29.01.15

33

1356875 APARAVI (2017 05 08, 2017 02 24) 9, 42
1356917 dic Color & Comfort (2016 07 27, 2016 01 29)

CFE: 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14 20
1356918 TIRSAN (2016 07 01)

CFE: 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13 35
1356924 EUROPAPIER (2016 08 05, 2016 02 26)

CFE: 26.05.01, 27.01.04, 29.01.15 3, 6, 11, 16, 17, 
20, 21, 22, 24

1356956 GASGUARD (2016 12 23) 6
1356968 beauty comes from within  

(2017 01 16, 2016 10 24)
CFE: 05.03.11, 29.01.03 5, 35, 44
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1356987 CISTUS PHYTOPHARMA 
(2017 01 13, 2016 10 28)

5, 10, 35, 42, 44

1357020 F1 EXPERIENCES (2017 
04 10, 2017 03 16)

39, 41, 43

1357055 ACUSMA (2017 03 21)
CFE: 27.05.01 25

1357127 MADEINBERN.COM MADE IN BERN BEST OF 
SWITZERLAND (2017 03 16, 2016 09 16)
CFE: 24.03.07, 24.17.04, 27.05.24 35, 36, 39, 

41, 43, 44

1357136 TIME (2017 04 11, 2017 01 04) 9, 12, 25
1357154 SUBWAY (2017 01 13)

CFE: 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12 29, 30, 32, 
35, 43

1357166 FORMULA 1 EXPERIENCES 
(2017 04 10, 2017 03 16)

39, 41, 43

1357174 MINIMERGENCY (2017 05 11) 3
1357220 T (2017 04 11, 2017 01 04)

CFE: 26.03.18, 27.05.21 9, 12, 25



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

międzynarodoWych  znakóW  toWaroWych

klasa 
towarów numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1356029, 1356080, 1356265 

2  1356029, 1356265 

3  1356067, 1356265, 1356471, 1356924, 1357174 

4  790826, 1356265 

5  1356029, 1356265, 1356646, 1356968, 1356987 

6  1356924, 1356956 

7  1356067, 1356075, 1356140, 1356270 

8  1356067 

9  1341825, 1356049, 1356519, 1356549, 1356643, 1356644, 1356645,
 1356691, 1356744, 1356780, 1356875, 1357136, 1357220 

10  1356987 

11  1341825, 1356140, 1356496, 1356924 

12  1356621, 1356768, 1357136, 1357220 

16  1356381, 1356549, 1356703, 1356924 

17  1356924 

18  1356286 

19  1356270 

20  1356340, 1356917, 1356924 

21  1356549, 1356924 

22  1356924 

24  1356924 

25  1356132, 1356286, 1356392, 1356423, 1356467, 1357055, 1357136,
 1357220 

28  1356049, 1356519, 1356549, 1356703 

29  1033130, 1356394, 1357154 

30  1356394, 1356410, 1356501, 1357154 

31  1033130, 1356429, 1356430 

32  1356549, 1356627, 1357154 

33  488721, 1356627, 1356872 

34  1356184 

35  1356075, 1356265, 1356394, 1356549, 1356768, 1356780, 1356918,
 1356968, 1356987, 1357127, 1357154 

36  1356691, 1357127 

37  1356075, 1356270, 1356621 

38  1356691 

39  1033130, 1357020, 1357127, 1357166 

40  1033130, 1356691 

41  1356549, 1356703, 1357020, 1357127, 1357166 

42  1356183, 1356270, 1356691, 1356780, 1356875, 1356987 

43  1357020, 1357127, 1357154, 1357166 

44  1033130, 1356270, 1356549, 1356968, 1356987, 1357127



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.

463646 ELANTAS GMBH
2017 03 31 1, 23

459682 ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES
2017 04 03 12

466374 GRAND NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 05 10 35, 36

465499 MEDICOFARMA SPÓŁKA AKCYJNA
2017 04 28 5

464738 Fashion Week Network Limited
2017 06 02 35, 41

465765 ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 06 13 7, 9, 17, 35, 40

468426 Colorshake sp. z o.o.
2017 07 18 25

466420 FISH 4 DOGS LIMITED
2017 07 18 18, 31, 35

468616 Ascom Holding AG
2017 07 18 36, 37, 45

467362 LIWE ESPAÑOLA, S.A.
2017 07 18 25, 35

467216 FCA US LLC
2017 07 18 37

468133 KRZYŚCIAK WOJCIECH
2017 07 10 32

462574 ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH  
I MINERALNYCH „PIOTROWICE II”  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 07 15 1, 2, 17, 19

468807 BOJAR DANUTA
2017 07 14 35, 43
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