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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1526 ust. 1 i 2 oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. 

Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów 

wydanych na podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych 

znakach towarowych. 

W Biuletynie ogłasza się informacje o:

 zgłoszonych znakach towarowych,

 wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,

 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium 

 Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:

– numer zgłoszenia,

– datę zgłoszenia,

– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,

– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i kraj (kod),

– prezentację znaku towarowego,

– klasy elementów obrazowych wg klasyfi kacji wiedeńskiej,

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

Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych 
publikowane są w układzie numerowym i zawierają:

– numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, 

– określenie znaku towarowego, 

– datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

– datę uprzedniego pierwszeństwa, 

– klasy towarowe.

Ogłoszenia o sprzeciwachOgłoszenia o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego publikowane są w układzie numerowym według numeru 

zgłoszenia lub numeru rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, wobec którego wpłynął sprzeciw i zawierają:

– numer zgłoszenia wobec którego wpłynął sprzeciw,

– nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,

– datę wniesienia sprzeciwu,

– numery klas objętych sprzeciwem, 

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabe-

tycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towaro-

wych publikowane są wykazy wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych 

w układzie klasowym. 

* * ** * *

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego 
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji 
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 152na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a6a i art. 152 i art. 1521717 - ustawy Prawo własności przemysłowej). - ustawy Prawo własności przemysłowej).

* * ** * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:

Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 r. Nr ZT 33

OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  URZĘDZIE PATENTOWYM 
ZNAKACH  TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfi kujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje 

o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, 

mają następujące znaczenie:

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

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

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

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

(510) – wykaz towarów i/lub usług

(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfi kacją 

przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego

(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfi kacji Wiedeńskiej)

(540) – prezentacja znaku towarowego

(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, 

jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego 

albo wspólnego prawa ochronnego

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

* – nie podaje się kodu PL



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

Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego 

na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS 

dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(210) 463958 (220) 2016 11 16

(731) POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL 

SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań

(540) Essylimar

(531) 27.05.01

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, su-

plementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły 

dentystyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, opa-

trunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, prepa-

raty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 

substancje chłonne do higieny osobistej, żywność i substan-

cje dietetyczne do celów leczniczych, zioła lecznicze, wywa-

ry do celów farmaceutycznych.

(210) 465134 (220) 2016 12 13

(731) Dennis Bernard, Inc., Freehold, US

(540) TCA POWERTOOLS

(510), (511) 3 kosmetyki, farby do włosów, maski kosmetycz-

ne, szampony, odżywki do włosów, preparaty do włosów, 

płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do trwałej ondulacji 

włosów, preparaty do układania włosów, preparaty do roz-

jaśniania włosów, preparaty do koloryzacji włosów, przy-

spieszacze koloru, barwniki, kosmetyki do włosów, 35 usłu-

gi zaopatrywania salonów fryzjerskich i salonów piękności, 

organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-

wych, sprzedaż hurtowa oraz detaliczna produktów kosme-

tycznych do włosów, 44 usługi fryzjerstwa, usługi salonów 

piękności.

(210) 465144 (220) 2016 12 13

(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) OVISO

(510), (511) 5 krople do oczu, krople do nawilżania oczu, 

suplementy żywnościowe, leki dla ludzi, preparaty farma-

ceutyczne, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety 

i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku me-

dycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, roz-

twory do dezynfekcji, neutralizacji lub sterylizacji soczewek 

kontaktowych, płyny do soczewek kontaktowych,, 9 pojem-

niki do soczewek kontaktowych, szkła kontaktowe, okulary, 

etui na okulary, soczewki optyczne.

(210) 466240 (220) 2017 01 13

(731) LESISZ DAWID, Białystok

(540) BOCCO

(510), (511) 25 bielizna damska, biustonosze, majtki, gorsety, 

koszulki nocne, peniuary.

(210) 467185 (220) 2017 02 06

(731) CORPORACION HABANOS, S.A., Hawana, CU

(540) MONTECRISTO

(531) 23.01.01, 26.03.01, 26.03.23, 05.13.25, 24.17.25, 27.05.01, 

29.01.13

(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, ozdoby z me-

tali szlachetnych lub pokrywane nimi, fi gurki z metali szla-

chetnych lub nimi pokryte, pudełka z metali szlachetnych, 

wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmi-

strzowskie i chronometryczne.

(210) 467238 (220) 2017 02 08

(731) GRUPA EKOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Warszawa

(540) GRUPA EKOTECH

(531) 04.03.20, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 1 środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjąt-

kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków 

przeciw pasożytom, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjąt-

kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków 

przeciw pasożytom, 19 materiały do budowy i pokryć dróg, 

materiały wiążące do naprawy dróg, materiały budowlane 

niemetalowe.
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(210) 467361 (220) 2017 02 09

(731) BRAXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Borzęcin Mały

(540) smart KID belt

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18

(510), (511) 12 pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bez-

pieczeństwa dla dzieci do pojazdów, pasy bezpieczeństwa 

do pojazdów do użytku wraz z fotelikami bezpieczeństwa, 

foteliki dla dzieci do pojazdów.

(210) 467527 (220) 2017 02 13

(731) ORICEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ORICEA

(510), (511) 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne 

oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi ba-

dawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogra-

mowania komputerowego, usługi inżynierów i naukowców 

w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów 

w dziedzinie naukowej i technologicznej (w tym doradztwo 

technologiczne), badania naukowe w dziedzinie medycyny, 

44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie 

higieny i pielęgnacji urody dla ludzi lub zwierząt, usługi zwią-

zane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, analizy me-

dyczne związane z leczeniem osób (takie jak prześwietlenia 

rentgenowskie oraz pobieranie próbek krwi), usługi sztucz-

nego zapłodnienia, porady w zakresie farmakologii, hodowla 

zwierząt, usługi związane z uprawą roślin takie jak ogrodnic-

two, usługi związane z fl orystyką, takie jak układanie kwiatów 

oraz projektowanie ogrodów.

(210) 467532 (220) 2017 02 13

(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice

(540) Duda Specialite SZYNKA TRADYCYJNIE WĘDZONA 

W CIEPŁYM DYMIE BUKOWO-OLCHOWYM 

PRZYPRAWIANA DO SMAKU CZOSNKIEM, SOLĄ 

I PIEPRZEM 100g WYROBU WYPRODUKOWANO ZE 

112g SZYNKI WIEPRZOWEJ 100%

(531) 03.04.18, 03.04.24, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.15, 05.03.13, 

05.03.14, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 wędliny i wędzonki, 35 sprzedaż hurto-

wa i detaliczna wędlin i wędzonek, doradztwo w sprawie 

organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 

39 usługi magazynowania, składowania i dystrybucji wędlin 

i wędzonek.

(210) 468279 (220) 2017 02 28

(731) MEETING PLANNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) MICE & More

(510), (511) 35 organizowanie konkursów w celach reklamo-

wych, marketing Internetowy, przygotowywanie i rozmiesz-

czanie reklam, reklama w czasopismach, broszurach i gaze-

tach, udostępnienie przestrzeni reklamowej w czasopismach, 

gazetach i magazynach, umieszczanie reklam, usługi w zakre-

sie tworzenia marki (reklama i promocja), promocja sprzedaży, 

promocja [reklama] koncertów, promocja [reklama] podróży, 

zarządzanie promocją sławnych osób, organizacja i przepro-

wadzanie wydarzeń marketingowych, 41 organizowanie kon-

kursów, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizo-

wanie konkursów [Edukacja lub rozrywka], organizowanie 

konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie kon-

kursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów 

w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach 

kulturalnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem 

Internetu, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych 

lub rozrywkowych, organizacja i prowadzenie konkursów 

[edukacyjnych lub rozrywkowych],  prowadzenie konkursów 

w Internecie, organizowanie Gal w celach rozrywkowych, 

organizowanie konferencji, prowadzenie konkursów w In-

ternecie, organizowanie imprez edukacyjnych, prowadzenie 

imprez edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez 

szkoleniowych, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, 

organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, 

doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo 

szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie or-

ganizacji zawodów kulinarnych, doradztwo w zakresie plano-

wania przyjęć, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, 

dostarczanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie 

informacji edukacyjnych, dostarczanie informacji na temat 

aktywności sportowych, doradztwo w zakresie szkoleń, za-

pewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, 

zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, zapewnianie 

szkoleń online, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby 

rozrywki, zarządzanie koncertami, zarządzanie usługami edu-

kacyjnymi, organizowanie zawodów sportowych .

(210) 468280 (220) 2017 02 28

(731) MEETING PLANNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Power Awards

(510), (511) 35 Organizowanie konkursów w celach re-

klamowych, Marketing Internetowy, Przygotowywanie 

i rozmieszczanie reklam, Reklama w czasopismach, bro-

szurach i gazetach, Udostępnienie przestrzeni reklamowej 

w czasopismach, gazetach i magazynach, Umieszczanie 

reklam, 41 Organizowanie konkursów, Organizowanie kon-

kursów edukacyjnych, Organizowanie konkursów w celach 

szkoleniowych, Organizowanie konkursów w celach edu-

kacyjnych, Organizowanie konkursów w celach rozrywko-

wych, Organizowanie konkursów w celach kulturalnych, 

Organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, 

Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub roz-
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rywkowych, Organizacja i prowadzenie konkursów [edu-

kacyjnych lub rozrywkowych], Prowadzenie konkursów 

w Internecie, Organizowanie Gal w celach rozrywkowych, 

Organizowanie konferencji, Organizowanie imprez eduka-

cyjnych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Organizacja 

i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Prowadzenie im-

prez rozrywkowych na żywo, Organizowanie i prowadzenie 

spotkań w dziedzinie edukacji.

(210) 468730 (220) 2015 09 29

(731) Fundbox Ltd., Tel Aviv, IL

(540) FUNDBOX

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą, 

doradztwo biznesowe, administrowanie działalnością 

handlową, prace biurowe, rachunkowość i księgowość, 

fakturowanie, usługi zarządzania fakturami, gromadzenie, 

przechowywanie, sortowanie, utrzymywanie, przetwarza-

nie i przeszukiwanie danych oraz administrowanie nimi 

w elektronicznych bazach danych (prace biurowe), infor-

macje i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, 

36 działalność fi nansowa, bankowość, usługi związane 

z transakcjami fi nansowymi, dokonywanie transakcji mone-

tarnych, usługi przetwarzania transakcji fi nansowych, usłu-

gi przetwarzania transakcji monetarnych, usługi w zakresie 

przetwarzania informacji fi nansowych, obsługa płatności, 

usługi kredytowe, usługi pośrednictwa kredytowego, usłu-

gi w zakresie oceny zdolności kredytowej, faktoring, ścią-

ganie długów, usługi w zakresie clearingu i rozliczeń fi nan-

sowych, zarządzanie ryzykiem fi nansowym, zarządzanie 

fi nansami, zarządzanie zasobami gotówkowymi, usługi za-

rządzania kredytami, usługi konsultingu fi nansowego, ana-

lizy fi nansowe, informacje fi nansowe, usługi informacyjne 

i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług, 42 pro-

jektowanie, rozwijanie, programowanie, utrzymywanie, 

dostosowywanie, obsługa i wynajmowanie oprogramowa-

nia komputerowego na rzecz innych osób, projektowanie, 

rozwijanie, programowanie, konserwacja, dostosowywanie 

do indywidualnych potrzeb i obsługa komputerowych baz 

danych na rzecz innych osób, projektowanie, rozwijanie, 

programowanie, utrzymywanie, dostosowywanie do indy-

widualnych potrzeb i obsługa stron internetowych na rzecz 

innych osób, wypożyczanie serwerów komputerowych, 

serwerów baz danych i serwerów sieciowych, usługi po-

mocy technicznej dotyczące oprogramowania komputero-

wego, komputerowych baz danych i stron internetowych, 

umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowa-

nia nie do pobrania do celów rachunkowości, celów księ-

gowości, celów administrowania działalnością gospodar-

czą, celów fi nansowych, celów wystawiania faktur, celów 

rozliczania faktur, celów płatniczych i celów przetwarzania 

płatności, kodowanie, dekodowanie i uwierzytelnianie da-

nych, informacji i wiadomości na rzecz osób trzecich, usługi 

w zakresie doradztwa technicznego, informacja, konsulting 

i doradztwo w zakresie wymienionych usług.

(210) 468884 (220) 2017 03 15

(731) TOC DLA EDUKACJI POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) TOC

(510), (511) 41 kursy szkoleniowe, kursy edukacyjne, szkole-

nia, kursy samoświadomości, szkolenia edukacyjne, naucza-

nie i szkolenia, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie 

zdrowia, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, usługi wy-

dawnicze, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, 

usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i cza-

sopism w Internecie.

(210) 469118 (220) 2017 03 20

(731) WYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań

(540) WYBOROWA WYZNACZA STANDARDY

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

(210) 469161 (220) 2017 03 21

(731) AXFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz

(540) AXFARM

(510), (511) 3 preparaty i wyroby kosmetyczne, środki pielę-

gnacyjne do ciała, preparaty do nawilżania i pielęgnacji skóry 

oraz błon śluzowych w postaci płynu, aerozolu, emulsji, roz-

tworu, zawiesiny, kremu, kropli, maści, proszku, pręcika, tam-

ponu, żelu, 5 leki, farmaceutyczne, chemiczne i biologiczne 

preparaty do celów medycznych, preparaty wspomagające 

leczenie w postaci płynu, aerozolu, emulsji, roztworu, zawie-

siny, kremu, kropli, maści, proszku, pręcika, tamponu, żelu, 

35 zgrupowanie, prezentacja, informacja oraz sprzedaż to-

warów własnych i należących do osób trzecich w sklepach, 

hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż 

wysyłkowa, katalogowa i akwizycyjna towarów:w zakresie 

branży produktów, środków bezalkoholowych wyrobów 

kosmetycznych oraz farmaceutycznych, organizowanie sieci 

sprzedaży, pośrednictwo handlowe wyszukiwanie partne-

rów handlowych, pośredniczenie w zawieraniu kontraktów 

handlowych, informacja handlowa, promocja sprzedaży, do-

starczanie informacji handlowej, organizowanie giełd, aukcji, 

przetargów, pokazów towarów, targów oraz wystaw w ce-

lach handlowych, reklamowych lub promocyjnych.

(210) 469163 (220) 2017 03 21

(731) AXPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz

(540) AXPHARM

(510), (511) 3 preparaty i wyroby kosmetyczne, środki pielę-

gnacyjne do ciała, preparaty do nawilżania i pielęgnacji skóry 

oraz błon śluzowych w postaci płynu, aerozolu, emulsji, roz-

tworu, zawiesiny, kremu, kropli, maści, proszku, pręcika, tam-

ponu, żelu, 5 leki, farmaceutyczne, chemiczne i biologiczne 

preparaty do celów medycznych, preparaty wspomagające 

leczenie w postaci płynu, aerozolu, emulsji, roztworu, zawie-

siny, kremu, kropli, maści, proszku, pręcika, tamponu, żelu, 

35  zgrupowanie, prezentacja, informacja oraz sprzedaż to-

warów własnych i należących do osób trzecich w sklepach, 

hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż 

wysyłkowa, katalogowa i akwizycyjna towarów:w zakresie 

branży produktów, środków bezalkoholowych wyrobów 

kosmetycznych oraz farmaceutycznych, organizowanie sieci 

sprzedaży, pośrednictwo handlowe wyszukiwanie partne-

rów handlowych, pośredniczenie w zawieraniu kontraktów 

handlowych, informacja handlowa, promocja sprzedaży, do-

starczanie informacji handlowej, organizowanie giełd, aukcji, 

przetargów, pokazów towarów, targów oraz wystaw w ce-

lach handlowych, reklamowych lub promocyjnych.
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(210) 469408 (220) 2017 03 23

(731) 3TOP SPÓŁKA CYWILNA, Lublin

(540) MEBLE 3TOP

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18

(510), (511) 20 biblioteczki (regały na książki), blaty stołowe, 

garderoby, kanapo-tapczany, kanapy, kartoteki (meble), ko-

mody, kredensy, ławy (meble), łóżka, łóżka drewniane, meble, 

meble biurowe, meble szkolne, parawany (meble), podsta-

wy łóżek, półka na talerze, półki biblioteczne, półki do kar-

totek (meble), półki magazynowe,  pulpity (meble), stojaki 

na książki (meble), stojaki na ręczniki (meble),  stojaki, półki, 

stoliki ruchome pod komputery, stoły, szafy do przechowy-

wania żywności, szafki na lekarstwa, szafki zamykane, szafki 

ze schowkami, szafy wnękowe, taborety, taborety ze schod-

kiem (meble), wolnostojące przepierzenia (meble), wyroby 

stolarskie, zagłówki (meble), 37 lakierowanie, montaż drzwi 

i okien, montaż wyposażenia kuchennego, tapicerowanie 

mebli, 40 obróbka drewna, frezowanie, polerowanie.

(210) 469419 (220) 2017 05 15

(731) KAJSTURA JACEK TOTAL, Pszczyna

(540) BIOFIT

(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy mine-

ralne do żywności, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki 

do żywności do celów niemedycznych, dodatki dietetyczne, 

suplementy diety do użytku dietetycznego, białkowe suple-

menty diety, przeciwutleniające suplementy diety, mineralne 

suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy 

dietetyczne i odżywcze, napoje z dodatkami dietetycznymi, 

mineralne suplementy diety dla ludzi, preparaty witamino-

we w postaci suplementów diety, suplementy diety sporzą-

dzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone 

głównie z witamin.

(210) 469490 (220) 2017 03 27

(731) ŁYCZKOWSKA ZUZANNA NATALIA, Warszawa

(540) SweeTart

(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11

(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, przetworzone 

owoce, warzywa i grzyby, 30 dania gotowe i wytrawne prze-

kąski na bazie zbóż,mąki i sezamu, wypieki, wyroby cukierni-

cze, czekolada i desery, cukry, naturalne słodziki, polewy cu-

kiernicze i nadzienia, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 

i sorbety, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, ziar-

na przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,preparaty 

do pieczenia i drożdze.

(210) 469782 (220) 2017 03 31

(731) Altera Corporation, San Jose, US

(540) HYPERFLEX

(510), (511) 9 półprzewodniki, układy scalone, programowal-

ne logiczne układy scalone, mikroprocesory, oprogramowa-

nie komputerowe do stosowania w projektowaniu i obsłudze 

półprzewodników, mikroprocesorów, układów scalonych 

i programowalnych logicznych układów scalonych.

(210) 469886 (220) 2017 04 03

(731) REMSOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław

(540) REMSOD

(531) 27.05.01, 29.01.04

(510), (511) 7 maszyny, części maszyn i urządzeń do celów 

przemysłowych: alternatory jako generatory prądu prze-

miennego, bębny, cylindry, dmuchawy, fi ltry, gaźniki, koła, 

kondensatory pary, kotły maszynowe parowe, łożyska, pasy 

do maszyn, pokrywy, pompy, prasy, przekładnie do maszyn, 

przenośniki taśmowe, kubełkowe, ślimakowe i zgrzebłowe, 

regulatory, rurowe transportery pneumatyczne, rury kotłów, 

separatory, sita, sprężarki doładowujące, suwnice pomosto-

we, tłoki, turbosprężarki, urządzenia podnośnikowe, wały 

korbowe, wirniki do kompresorów, zawory, zespoły kół zęba-

tych, żurawie jako urządzenia do podnoszenia i wyciągania, 

silniki i części silników napędowych innych niż do pojazdów 

lądowych: cylindry, konwertory paliwa do silników spalino-

wych, rozruszniki silników, skrzynie biegów i sprzęgła inne 

niż do pojazdów lądowych, 11 urządzenia do ogrzewania 

na paliwa stałe, płynne lub gazowe, instalacje do wytwarza-

nia pary, aparatura i urządzenia chłodnicze, urządzenia i in-

stalacje do suszenia, aparatura do wentylacji dla klimatyzacji, 

Instalacje do zaopatrywania w wodę, parowniki, generatory 

gazu, grzejniki, grzejniki elektryczne, grzejniki do centralne-

go ogrzewania, kolumny destylacyjne, kanały kominowe 

do kotłów grzewczych, kotły grzewcze, piece wapienne, 

rury do kotłów grzewczych, urządzenia zasilające do kotłów 

grzewczych, wyciągi, zasobniki pary, zbiorniki ciśnieniowe 

wody, 37 usługi w zakresie montażu, instalacji, konserwacji, 

naprawy oraz modernizacji urządzeń przemysłowych i apa-

ratów dla przemysłu chemicznego: aparatów wyparnych, 

krystalizatorów, wirników sprężarek garów, przenośników 

kubełkowych, ślimakowych, taśmowych i zgrzebłowych, 

ześlizgów spiralnych, przesypów, zbiorników ciśnieniowych 

i bezciśnieniowych do materiałów trujących, żrących i zapal-

nych, aparatów kolumnowych, rurociągów przesyłowych, 

kompleksowe remonty pieców, elementów i mechanizmów 

pieców wapiennych, silników i turbin z wyjątkiem silników 

lotniczych, samochodowych i motocyklowych, remonty 

i modernizacje systemów walcowych i fi ltracyjnych, demon-

taże i montaże kolumn karbonizacyjnych, naprawy suwnic, 

żurawi i podestów ruchomych, remonty i serwis instalacji 

chemicznych, usługi budowlano - montażowe i remontowe 

w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego, wy-

konywanie robót ogólnobudowlanych związanych z przy-

gotowaniem terenu pod budowę, wznoszeniem obiektów 

budowlanych lub ich części, roboty inżynieryjne lądowe 

i wodne, wykonywanie instalacji budowlanych: gazowych, 

wodno - kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania 

i wentylacyjnych, budowlane roboty izolacyjne, stawianie 

rusztowań, budowlane roboty wykończeniowe: murarstwo, 

tynkowanie, malowanie, posadzkarstwo, tapetowanie i ob-

licowywanie ścian, zakładanie stolarki budowlanej, czysz-

czenie budynków od wewnątrz i od zewnątrz, instalowanie 
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komputerów i instalacji komputerowych, 40 usługi w zakre-

sie obróbki metali i tworzyw sztucznych, skrawaniem: tocze-

nie, frezowanie, dłutowanie, szlifowanie, wiercenie, usługi 

w zakresie obróbki cieplnej metali: hartowanie, kucie, wyża-

rzanie, obróbka plastyczna metali: ciecie, gięcie, walcowanie, 

wycinanie, usługi w zakresie obróbki chemicznej metali: gal-

wanizacja i wytrawianie metali, nanoszenie powłok na me-

tale, usługi kowalskie, ślusarskie i spawalnicze, trasowanie 

laserem, obróbka drewna, usługi stolarsko - ciesielskie.

(210) 469892 (220) 2017 04 03

(731) ITMAGINATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ITMAGINATION Imagine it. Done.

(531) 27.05.01, 29.01.12

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

oprogramowanie do monitorowania sieci w chmurze, opro-

gramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, 

elektroniczne bazy danych, komputerowe bazy danych, pro-

gramy komputerowe do zarządzania sieciami, komputerowe 

oprogramowanie i programy użytkowe, aplikacje oprogra-

mowania komputerowego, oprogramowanie zapisane 

na magnetycznych nośnikach lub ładowalne z odległych sie-

ci komputerowych, oprogramowanie do pobrania, magne-

tyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych, komputery, urzą-

dzenia peryferyjne do komputerów, sprzęt przetwarzający 

dane, sprzęt komputerowy, sprzęt serwerowy, akcesoria 

komputerowe, sprzęt sieciowy, urządzenia do nagrywania, 

transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, płyty (dys-

ki) z nagraniami, nagrane dyski, urządzenia, sprzęt i przyrzą-

dy do nagrywania, przewodzenia,przesyłania i/lub odtwa-

rzania dźwięku i/lub obrazu, osprzęt do przetwarzania da-

nych, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualnej, 

publikacje elektroniczne, publikacje w formie elektronicznej 

do pobrania, utrwalone na nośnikach informacje i dane, ser-

wery w chmurze, części, akcesoria i pojedyncze elementy 

do wymienionych towarów, 35 usługi sprzedaży detalicznej 

i hurtowej usługi sprzedaży poza siecią sklepową, przez 

domy sprzedaży wysyłkowej, poprzez sieci komputerowe, 

sklepy internetowe programów komputerowych i oprogra-

mowania niezależnie od mediów rejestrujących i środków 

rozpowszechniania, aplikacji oprogramowania komputero-

wego, programów użytkowych, oprogramowania zapisane-

go na magnetycznych nośnikach lub ładowalnego z odle-

głych sieci komputerowych, magnetycznych, cyfrowych 

i optycznych nośników danych, komputerów, urządzeń pe-

ryferyjnych do komputerów, sprzętu przetwarzającego dane, 

sprzętu i urządzeń komputerowych, serwerowych, elektro-

nicznych i/lub telekomunikacyjnych, akcesoriów komputero-

wych, sprzętu sieciowego, urządzeń do nagrywania, trans-

misji, reprodukcji dźwięku i obrazu, dysków z nagraniami, 

nagranych dysków, nagranych nośników cyfrowych, magne-

tycznych, optycznych, elektronicznych, urządzeń, sprzętu 

i przyrządów do nagrywania, przewodzenia, przesyłania, od-

twarzania dźwięku, obrazu, osprzętu do przetwarzania da-

nych, części, akcesoriów i pojedynczych elementów wymie-

nionych wyżej towarów, publikacji elektronicznych, elektro-

nicznych baz danych, komputerowych baz danych, progra-

mów komputerowych do zarządzania sieciami, doradztwo 

biznesowe w zakresie administrowania technologią informa-

cyjną, analizy biznesowe, usługi zarządzania bazami danych, 

przetwarzanie danych, systematyzowanie i analiza danych, 

sortowanie i edycja informacji w komputerowych bazach 

danych, kompilacja informacji do komputerowych baz da-

nych, kompilacja danych matematycznych lub statystycz-

nych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wy-

szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 

trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, komputero-

we zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do kompute-

rowych baz danych, przetwarzanie, przechowywanie baz 

danych i zarządzanie nimi, udostępnianie danych bizneso-

wych, zarządzanie informacjami - bazami danych, groma-

dzenie danych, weryfi kacja przetwarzania danych, skompu-

teryzowana weryfi kacja danych, analiza danych bizneso-

wych, komputerowe przetwarzanie danych, systematyzacja 

danych poprzez tworzenie komputerowych baz danych, 

tworzenie baz danych, usługi przetwarzania danych on-line, 

aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-

zach danych, przetwarzanie danych w celu gromadzenia da-

nych do celów działalności gospodarczej, doradztwo zwią-

zane z przetwarzaniem danych, doradztwo specjalistyczne 

w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-

sie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

działalność biznesowa wspomagająca prowadzenie działal-

ności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zarządzaniu 

przedsiębiorstwami handlowymi i przemysłowymi, informa-

cja o działalności gospodarczej, analizy i badania dotyczące 

działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczą-

cych działalności gospodarczej, dostarczanie informacji biz-

nesowych, gospodarczych, handlowych on-line, dostarcza-

nie skomputeryzowanych danych w zakresie działalności 

gospodarczej, dostarczanie informacji o usługach za pośred-

nictwem sieci telekomunikacyjnych do celów promocyjnych, 

reklamowych, marketingowych, badanie rynku, analizy ryn-

kowe, audyt, usługi outsourcingowe w zakresie informatyki, 

outsourcing programistów, informatyków oraz specjalistów 

IT, outsourcing zespołów projektowych- Team Leasing, out-

sourcing działów i/lub usług oraz rozwiązań IT, ekspertyzy 

w zakresie wydolności przedsiębiorstwa, doradztwo podat-

kowe, księgowość, rachunkowość, analiza kosztów, outsour-

cing procesów biznesowych, audyt przedsiębiorstw, eksper-

tyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, pośrednictwo 

w sprzedaży miejsca na cele reklamowe, także w mediach 

elektronicznych, wynajem i dzierżawa urządzeń i wyposaże-

nia biurowego, public relations, usługi doradztwa bizneso-

wego, w tym związane z użytkowaniem i stosowaniem pro-

gramów, oprogramowania komputerowego i sprzętu kom-

puterowego, usługi reklamowe i marketingowe, usługi rekla-

mowe za pomocą nośników reklamowych w dowolnej po-

staci, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymie-

nionych usług, 38 elektroniczne przesyłanie danych, elektro-

niczne przesyłanie plików, przesyłanie informacji cyfrowych, 

usługi gromadzenia i przesyłania danych, usługi transmisji 

danych, udostępnianie komputerowej bazy danych, przy-

dzielanie dostępu do komputerowej bazy danych, komuni-

kacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, przesyłanie 

informacji przez sieci komputerowe, udostępnianie usług 

wirtualnej sieci prywatnej (VPN), usługi przesyłania wiado-

mości on-line, wspomagane komputerowe przesyłanie wia-

domości, usługi natychmiastowego przesyłania wiadomości 

elektronicznych, przesyłanie informacji za pomocą środków 

elektronicznych, międzynarodowy transfer danych, elektro-

niczne przesyłanie programów komputerowych za pośred-

nictwem Internetu, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci 

internetowej (Web Messaging), przesyłanie treści audiowizu-
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alnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci 

multimedialnych, elektroniczne przesyłanie danych, infor-

macji, obrazów, zdjęć, ilustracji przez światową sieć kompu-

terową, przesyłanie danych za pośrednictwem telekomuni-

kacji, dostarczanie wiadomości i danych w drodze transmisji 

elektronicznej, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp 

do Internetu, dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu 

telekomunikacyjnego, dzierżawa czasu dostępu do witryn 

internetowych (isp), doradztwo, konsultacje i informacje 

w zakresie wymienionych usług, 41 usługi w zakresie naucza-

nia, kształcenie, działalność szkoleniowa wspomagająca edu-

kację, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w sieci Inter-

net, usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, organi-

zowanie i prowadzenie szkoleń, publikacje multimedialne, 

udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do po-

bierania z sieci komputerowych, publikowanie tekstów in-

nych niż teksty reklamowe, usługi szkoleniowe wspierające 

proces kształcenia, seminariów, konferencji, sympozjów, 

warsztatów oraz pozostałych form edukacji w dziedzinie IT 

oraz dziedzin pokrewnych, także w zakresie komputerowe-

go software i hardware, produktów software wykorzystywa-

nych przy produkcji, handlu, dystrybucji, logistyce, budżeto-

waniu, zarządzaniu fi nansami, działalności usługowej, a także 

stosowania programów oraz zintegrowanych systemów 

komputerowych, oprogramowania komputerowego do za-

rządzania przedsiębiorstwami, aplikacjami biznesowymi, ba-

zami danych, siecią informatyczną, administrowania platfor-

mami analityczno - raportującymi, usługi edukacyjne i szko-

leniowe związane z oprogramowaniem, sprzętem kompute-

rowym, aplikacjami i sieciami chmury komputerowej, wy-

mienione usługi świadczone między innymi przez Internet, 

sieć www i/lub za pośrednictwem urządzeń mobilnych i/lub 

sieci łącznościowe, doradztwo, konsultacje i informacje w za-

kresie wymienionych usług, 42 usługi w zakresie technologii 

informacyjnych, a mianowicie rozwój, programowanie 

i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi infor-

matyczne, programowanie, projektowanie i tworzenie opro-

gramowania, systemów operacyjnych, niezależnych aplikacji, 

aplikacji użytkowych, uaktualnianie, opracowywanie, wypo-

życzanie oprogramowania, projektowanie i wdrażanie roz-

wiązań informatycznych, dostarczanie baz danych, w tym 

analitycznych, raportowych, usługi informatyczne w zakresie 

optymalizacji przepływu informacji, automatyzacji procesów 

biznesowych, projektowanie i tworzenie oprogramowania 

wspierającego, optymalizującego procesy biznesowe, two-

rzenie oprogramowania związanego z projektowaniem mo-

deli biznesowych, projektowanie hurtowni danych, datacen-

ter jako usługa, tworzenie procesów integracji danych (ETL), 

instalacja i konfi guracja platform analityczno  -raportującej, 

projektowanie, instalacja i konfi guracja hurtowni danych, 

konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 

administrowanie platformami analityczno-raportującymi, 

administrowanie i optymalizacja hurtowniami danych, do-

radztwo w zakresie platform analityczno raportujących, hur-

towni danych i procesów integracji danych (ETL), usługi in-

formatyczne oraz oprogramowanie w zakresie Business 

lntelligence, w szczególności w dziedzinie sprzedaży, logisty-

ki, budżetowania, zarządzania fi nansami, wdrażanie oraz sto-

sowanie systemów Business Intelligence opartych o hurtow-

nie danych, data warehouse, systemów analitycznych opar-

tych o techniki sztucznej inteligencji, modelowania i opty-

malizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi IT, projekto-

wanie oprogramowania wspierającego zarządzanie, uspraw-

nianie procesów analizy informacji i podejmowania decyzji, 

tworzenie oprogramowania i systemów oraz realizacja pro-

jektów związanych z analityką biznesową, zarządzaniem da-

nymi, przekształcaniem danych w informacje, tworzeniem 

raportów, projektowanie i tworzenie procesów ETL (Extrac-

tion Transformation Loading), rozwiązań ładowania hur-

towni danych oraz transformacji danych z heterogenicz-

nych źródeł danych, projektowanie i tworzenie hurtowni 

danych, w tym systemów agregujących dane transakcyjne 

z różnych systemów, projektowanie i tworzenie systemów 

analitycznych (OLAP - On-line Analytical Processing), w tym 

rozwiązań do wielowymiarowej analizy danych, projekto-

wanie i tworzenie rozwiązań Data Mining, systemów pre-

dykcji oraz drążenia danych wspomagających proces po-

dejmowania decyzji w oparciu o algorytmy, a także drzewa 

decyzyjne, sieci neuronowe czy szeregi czasowe, projekto-

wanie i tworzenie oprogramowania dotyczącego proce-

sów biznesowych, w tym oprogramowania dedykowane-

go, a także wspierającego i optymalizującgo procesy bizne-

sowe, integracja danych jako usługa, w tym łączenie oraz 

integracja systemów (ERP - Enterprise Resource Planning, 

CRM - Customer Relattonship Management, BI - Business 

Intelligence) w oparciu o różne technologie oraz struktury 

danych, rozwiązania B2B oparte o Service Oriented Archi-

tecture - implementowanie rozwiązań EDI (Electronic Data 

lnterchange), ECS (Enterprise Connectivity Solutions) jako 

usługa, integrowanie heterogeniczne rozwiązań informa-

tycznych wykorzystując Web Services oraz architekturę 

SOA Service Oriented Architecture jako usługa, projektowa-

nie i tworzenie oprogramowania i systemów wspierających 

zarządzanie projektami, zasobami oraz budżetem - Enter-

prise Project Management, tworzenie oprogramowania 

w zakresie projektowania, optymalizacji i budowy proce-

sów biznesowych, a także wniosków urlopowych, integracji 

zewnętrznych aplikacji i wielu źródeł danych - SharePoint, 

usługi w zakresie opracowywania, integracji, wdrażania 

w zakresie komputerowego software, hardware i fi rmware, 

systemów opracowania danych i sieci komputerowych, 

usługi komputerowe zarządzania infrastrukturą, monitoro-

wania, administracji i zarządzania publicznego i prywatne-

go cloud computing, chmura obliczeniowa (Cloud Compu-

ting) w modelu oprogramowanie jako usługa, platforma 

jako usługa, infrastruktura jako usługa, usługi sieciowe: two-

rzenie Wirtualnych Sieci Prywatnych (VPN), audyt informa-

tyczny sieci komputerowych, zarządzanie bezpieczeń-

stwem, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego opro-

gramowania komputerowego, dostępnego on-line, do wy-

korzystania w działalności gospodarczej, dostarczanie 

skomputeryzowanych informacji do wykorzystania w dzia-

łalności gospodarczej, dostarczanie informacji o technolo-

gii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem 

strony internetowej, wdrażanie rozwiązań informatycznych, 

dostarczanie dedykowanych rozwiązań IT, doradztwo w za-

kresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze oblicze-

niowej, programowanie oprogramowania operacyjnego 

do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarza-

nia w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie oprogramo-

wania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowa-

nia sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, pro-

jektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyj-

nego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do prze-

twarzania w chmurze obliczeniowej, umożliwienie tymcza-

sowego użytkowania oprogramowania operacyjnego on-

line nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania 

sieci do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie jako 

usługa SaaS, aktualizacja oprogramowania komputerowe-

go, instalacje oprogramowania komputerowego, rozwój 

i wdrażanie oprogramowania komputerowego, badania 

projektowe związane z oprogramowaniem, usługi hurtow-

ni danych, składowanie danych, opracowywanie i wynajem 

systemów przechowywania danych, kompilacja progra-
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mów do przetwarzania danych, usługi w zakresie technolo-

gii informatycznych, komputerowych i systemów aplikacyj-

nych, planowanie i projektowanie sieci komputerowych, 

platform produkcyjnych, usługi w zakresie oprogramowa-

nia, sprzętu komputerowego i sieci komputerowych, usługi 

w zakresie wirtualnej infrastruktury, serwerów, pamięci ma-

sowej, sieci komputerowych, usługi informatyczne w zakre-

sie fi zycznej infrastruktury, administrowanie, zarządzanie 

i monitorowanie wirtualną i fi zyczną infrastrukturą informa-

tyczną, serwerami, siecią komputerową, usługi wirtualizacji 

rozwiązań IT, audyt usług oraz rozwiązań informatycznych, 

doradztwo dotyczące systemów oraz infrastruktury IT, za-

rządzanie projektami IT, usługi zarządzania serwerami, IT 

consulting, wynajem i dzierżawa komputerów, zarządzanie 

urządzeniami informatycznymi, usługi wsparcia architekto-

nicznego IT, usługi wsparcia technicznego dla infrastruktu-

ry wirtualnej i fi zycznej, usługi związane z integracją opro-

gramowania, w tym automatyzujące poszczególne funkcje 

gospodarcze przedsiębiorstw, dostawa usług aplikacyjnych 

(Application Service Provider - ASP), udostępnianie opro-

gramowania pośredniczącego do opracowywania aplikacji, 

projektowanie oprogramowania zarządzającego systema-

mi komputerowymi, zdalne monitorowanie systemami 

komputerowymi, opracowywanie projektów technicznych, 

wypożyczanie serwerów, wypożyczanie komputerów, 

utrzymywanie, tworzenie, administrowanie i zarządzanie 

stronami internetowymi, doradztwo w zakresie projekto-

wania i rozwoju sprzętu komputerowego, wynajem sprzętu 

komputerowego, usługi consultingowe w zakresie informa-

tyki, udostępnianie zasobów serwerów, hosting serwerów 

i aplikacji, wypożyczanie oprogramowania komputerowe-

go, projektowanie grafi czne, powielanie oprogramowania 

komputerowego, konsultacje i pomoc techniczna w zakre-

sie systemów komputerowych, oprogramowania kompu-

terowego, sporządzania, zastosowania programów kompu-

terowych, oprzyrządowania komputerowego, projektowa-

nie komputerowych sieci i cyfrowych systemów telekomu-

nikacyjnych dla sieci publicznych i prywatnych, projekto-

wanie komputerowych baz danych, usługi informatyka, 

usługi administratora systemów informatycznych, wynaj-

mowanie, udostępnianie zasobów serwerów, sieci kompu-

terowe, doradztwo w zakresie informatyki, zarządzanie 

stronami internetowymi, badania oraz usługi naukowe, 

techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe 

i usługi badawcze, badania i analizy techniczne, badania 

naukowe i prace rozwojowe z dziedziny nauk przyrodni-

czych i technicznych, usługi specjalistycznego projektowa-

nia, doradztwo, konsultacje i ekspertyzy w zakresie infor-

matyki i systemów komputerowych, programowanie kom-

puterowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesy-

łania danych, eksploracja danych, instalacja, konserwacja 

i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, konfi gura-

cja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania, wy-

mienione usługi świadczone między innymi przez Internet, 

sieć www, a także za pośrednictwem urządzeń mobilnych, 

sieci łącznościowe, doradztwo, konsultacje i informacje 

w zakresie wymienionych usług.
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(531) 27.05.01, 29.01.12

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

oprogramowanie do monitorowania sieci w chmurze, opro-

gramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, 

elektroniczne bazy danych, komputerowe bazy danych, pro-

gramy komputerowe do zarządzania sieciami, komputerowe 

oprogramowanie i programy użytkowe, aplikacje oprogra-

mowania komputerowego, oprogramowanie zapisane 

na magnetycznych nośnikach lub ładowalne z odległych sie-

ci komputerowych, oprogramowanie do pobrania, magne-

tyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych, komputery, urzą-

dzenia peryferyjne do komputerów, sprzęt przetwarzający 

dane, sprzęt komputerowy, sprzęt serwerowy, akcesoria 

komputerowe, sprzęt sieciowy, urządzenia do nagrywania, 

transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, płyty (dys-

ki) z nagraniami, nagrane dyski, urządzenia, sprzęt i przyrzą-

dy do nagrywania, przewodzenia, przesyłania i/lub odtwa-

rzania dźwięku i/lub obrazu, osprzęt do przetwarzania da-

nych, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualnej, 

publikacje elektroniczne, publikacje w formie elektronicznej 

do pobrania, utrwalone na nośnikach informacje i dane, ser-

wery w chmurze, części, akcesoria i pojedyncze elementy 

do wymienionych towarów, 35 usługi sprzedaży detalicznej 

i hurtowej usługi sprzedaży poza siecią sklepową, przez 

domy sprzedaży wysyłkowej, poprzez sieci komputerowe, 

sklepy internetowe programów komputerowych i oprogra-

mowania niezależnie od mediów rejestrujących i środków 

rozpowszechniania, aplikacji oprogramowania komputero-

wego, programów użytkowych, oprogramowania zapisane-

go na magnetycznych nośnikach lub ładowalnego z odle-

głych sieci komputerowych, magnetycznych, cyfrowych 

i optycznych nośników danych, komputerów, urządzeń pe-

ryferyjnych do komputerów, sprzętu przetwarzającego dane, 

sprzętu i urządzeń komputerowych, serwerowych, elektro-

nicznych i/lub telekomunikacyjnych, akcesoriów komputero-

wych, sprzętu sieciowego, urządzeń do nagrywania, trans-

misji, reprodukcji dźwięku i obrazu, dysków z nagraniami, 

nagranych dysków, nagranych nośników cyfrowych, magne-

tycznych, optycznych, elektronicznych, urządzeń, sprzętu 

i przyrządów do nagrywania, przewodzenia, przesyłania, od-

twarzania dźwięku, obrazu, osprzętu do przetwarzania da-

nych, części, akcesoriów i pojedynczych elementów wymie-

nionych wyżej towarów, publikacji elektronicznych, elektro-

nicznych baz danych, komputerowych baz danych, progra-

mów komputerowych do zarządzania sieciami, doradztwo 

biznesowe w zakresie administrowania technologią informa-

cyjną, analizy biznesowe, usługi zarządzania bazami danych, 

przetwarzanie danych, systematyzowanie i analiza danych, 

sortowanie i edycja informacji w komputerowych bazach 

danych, kompilacja informacji do komputerowych baz da-

nych, kompilacja danych matematycznych lub statystycz-

nych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wy-

szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 

trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, komputero-

we zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do kompute-

rowych baz danych, przetwarzanie, przechowywanie baz 

danych i zarządzanie nimi, udostępnianie danych bizneso-

wych, zarządzanie informacjami - bazami danych, groma-

dzenie danych, weryfi kacja przetwarzania danych, skompu-

teryzowana weryfi kacja danych, analiza danych bizneso-

wych, komputerowe przetwarzanie danych, systematyzacja 

danych poprzez tworzenie komputerowych baz danych, 

tworzenie baz danych, usługi przetwarzania danych on-line, 

aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-

zach danych, przetwarzanie danych w celu gromadzenia da-

nych do celów działalności gospodarczej, doradztwo zwią-
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zane z przetwarzaniem danych, doradztwo specjalistyczne 

w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-

sie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

działalność biznesowa wspomagająca prowadzenie działal-

ności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zarządzaniu 

przedsiębiorstwami handlowymi i przemysłowymi, informa-

cja o działalności gospodarczej, analizy i badania dotyczące 

działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczą-

cych działalności gospodarczej, dostarczanie informacji biz-

nesowych, gospodarczych, handlowych on-line, dostarcza-

nie skomputeryzowanych danych w zakresie działalności 

gospodarczej, dostarczanie informacji o usługach za pośred-

nictwem sieci telekomunikacyjnych do celów promocyjnych, 

reklamowych, marketingowych, badanie rynku, analizy ryn-

kowe, audyt, usługi outsourcingowe w zakresie informatyki, 

outsourcing programistów, informatyków oraz specjalistów 

IT, outsourcing zespołów projektowych- Team Leasing, out-

sourcing działów i/lub usług oraz rozwiązań IT, ekspertyzy 

w zakresie wydolności przedsiębiorstwa, doradztwo podat-

kowe, księgowość, rachunkowość, analiza kosztów, outsour-

cing procesów biznesowych, audyt przedsiębiorstw, eksper-

tyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, pośrednictwo 

w sprzedaży miejsca na cele reklamowe, także w mediach 

elektronicznych, wynajem i dzierżawa urządzeń i wyposaże-

nia biurowego, public relations, usługi doradztwa bizneso-

wego, w tym związane z użytkowaniem i stosowaniem pro-

gramów, oprogramowania komputerowego i sprzętu kom-

puterowego, usługi reklamowe i marketingowe, usługi rekla-

mowe za pomocą nośników reklamowych w dowolnej po-

staci, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymie-

nionych usług, 38 elektroniczne przesyłanie danych, elektro-

niczne przesyłanie plików, przesyłanie informacji cyfrowych, 

usługi gromadzenia i przesyłania danych, usługi transmisji 

danych, udostępnianie komputerowej bazy danych, przy-

dzielanie dostępu do komputerowej bazy danych, komuni-

kacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, przesyłanie 

informacji przez sieci komputerowe, udostępnianie usług 

wirtualnej sieci prywatnej (VPN), usługi przesyłania wiado-

mości on-line, wspomagane komputerowe przesyłanie wia-

domości, usługi natychmiastowego przesyłania wiadomości 

elektronicznych, przesyłanie informacji za pomocą środków 

elektronicznych, międzynarodowy transfer danych, elektro-

niczne przesyłanie programów komputerowych za pośred-

nictwem Internetu, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci 

internetowej (Web Messaging), przesyłanie treści audiowizu-

alnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci 

multimedialnych, elektroniczne przesyłanie danych, infor-

macji, obrazów, zdjęć, ilustracji przez światową sieć kompu-

terową, przesyłanie danych za pośrednictwem telekomuni-

kacji, dostarczanie wiadomości i danych w drodze transmisji 

elektronicznej, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp 

do Internetu, dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu 

telekomunikacyjnego, dzierżawa czasu dostępu do witryn 

internetowych (isp), doradztwo, konsultacje i informacje 

w zakresie wymienionych usług, 41 usługi w zakresie naucza-

nia, kształcenie, działalność szkoleniowa wspomagająca edu-

kację, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w sieci Inter-

net, usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, organi-

zowanie i prowadzenie szkoleń, publikacje multimedialne, 

udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do po-

bierania z sieci komputerowych, publikowanie tekstów in-

nych niż teksty reklamowe, usługi szkoleniowe wspierające 

proces kształcenia, seminariów, konferencji, sympozjów, 

warsztatów oraz pozostałych form edukacji w dziedzinie IT 

oraz dziedzin pokrewnych, także w zakresie komputerowe-

go software i hardware, produktów software wykorzystywa-

nych przy produkcji, handlu, dystrybucji, logistyce, budżeto-

waniu, zarządzaniu fi nansami, działalności usługowej, a także 

stosowania programów oraz zintegrowanych systemów 

komputerowych, oprogramowania komputerowego do za-

rządzania przedsiębiorstwami, aplikacjami biznesowymi, ba-

zami danych, siecią informatyczną, administrowania platfor-

mami analityczno - raportującymi, usługi edukacyjne i szko-

leniowe związane z oprogramowaniem, sprzętem kompute-

rowym, aplikacjami i sieciami chmury komputerowej, wy-

mienione usługi świadczone między innymi przez Internet, 

sieć www i/lub za pośrednictwem urządzeń mobilnych i/lub 

sieci łącznościowe, doradztwo, konsultacje i informacje w za-

kresie wymienionych usług, 42 usługi w zakresie technologii 

informacyjnych, a mianowicie rozwój, programowanie 

i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi infor-

matyczne, programowanie, projektowanie i tworzenie opro-

gramowania, systemów operacyjnych, niezależnych aplikacji, 

aplikacji użytkowych, uaktualnianie, opracowywanie, wypo-

życzanie oprogramowania, projektowanie i wdrażanie roz-

wiązań informatycznych, dostarczanie baz danych, w tym 

analitycznych, raportowych, usługi informatyczne w zakresie 

optymalizacji przepływu informacji, automatyzacji procesów 

biznesowych, projektowanie i tworzenie oprogramowania 

wspierającego, optymalizującego procesy biznesowe, two-

rzenie oprogramowania związanego z projektowaniem mo-

deli biznesowych, projektowanie hurtowni danych, datacen-

ter jako usługa, tworzenie procesów integracji danych (ETL), 

instalacja i konfi guracja platform analityczno - raportującej, 

projektowanie, instalacja i konfi guracja hurtowni danych, 

konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 

administrowanie platformami analityczno - raportującymi, 

administrowanie i optymalizacja hurtowniami danych, do-

radztwo w zakresie platform analityczno raportujących, hur-

towni danych i procesów integracji danych (ETL), usługi in-

formatyczne oraz oprogramowanie w zakresie Business 

lntelligence, w szczególności w dziedzinie sprzedaży, logisty-

ki, budżetowania, zarządzania fi nansami, wdrażanie oraz sto-

sowanie systemów Business Intelligence opartych o hurtow-

nie danych, data warehouse, systemów analitycznych opar-

tych o techniki sztucznej inteligencji, modelowania i opty-

malizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi IT, projekto-

wanie oprogramowania wspierającego zarządzanie, uspraw-

nianie procesów analizy informacji i podejmowania decyzji, 

tworzenie oprogramowania i systemów oraz realizacja pro-

jektów związanych z analityką biznesową, zarządzaniem da-

nymi, przekształcaniem danych w informacje, tworzeniem 

raportów, projektowanie i tworzenie procesów ETL (Extrac-

tion Transformation Loading), rozwiązań ładowania hurtowni 

danych oraz transformacji danych z heterogenicznych źródeł 

danych, projektowanie i tworzenie hurtowni danych, w tym 

systemów agregujących dane transakcyjne z różnych syste-

mów, projektowanie i tworzenie systemów analitycznych 

(OLAP - On-line Analytical Processing), w tym rozwiązań 

do wielowymiarowej analizy danych, projektowanie i two-

rzenie rozwiązań Data Mining, systemów predykcji oraz drą-

żenia danych wspomagających proces podejmowania decy-

zji w oparciu o algorytmy, a także drzewa decyzyjne, sieci 

neuronowe czy szeregi czasowe, projektowanie i tworzenie 

oprogramowania dotyczącego procesów biznesowych, 

w tym oprogramowania dedykowanego, a także wspierają-

cego i optymalizującgo procesy biznesowe, integracja da-

nych jako usługa, w tym łączenie oraz integracja systemów 

(ERP - Enterprise Resource Planning, CRM- Customer Relat-

tonship Management, BI - Business Intelligence) w oparciu 

o różne technologie oraz struktury danych, rozwiązania B2B 

oparte o Service Oriented Architecture - implementowanie 

rozwiązań EDI (Electronic Data lnterchange), ECS (Enterprise 

Connectivity Solutions) jako usługa, integrowanie heteroge-
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niczne rozwiązań informatycznych wykorzystując Web Se-

rvices oraz architekturę SOA Service Oriented Architecture 

jako usługa, projektowanie i tworzenie oprogramowania 

i systemów wspierających zarządzanie projektami, zasobami 

oraz budżetem - Enterprise Project Management, tworzenie 

oprogramowania w zakresie projektowania, optymalizacji 

i budowy procesów biznesowych, a także wniosków urlopo-

wych, integracji zewnętrznych aplikacji i wielu źródeł danych 

- SharePoint, usługi w zakresie opracowywania, integracji, 

wdrażania w zakresie komputerowego software, hardware 

i fi rmware, systemów opracowania danych i sieci kompute-

rowych, usługi komputerowe zarządzania infrastrukturą, mo-

nitorowania, administracji i zarządzania publicznego i pry-

watnego cloud computing, chmura obliczeniowa (Cloud 

Computing) w modelu oprogramowanie jako usługa, plat-

forma jako usługa, infrastruktura jako usługa, usługi sieciowe: 

tworzenie Wirtualnych Sieci Prywatnych ( VPN ), audyt infor-

matyczny sieci komputerowych, zarządzanie bezpieczeń-

stwem, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego opro-

gramowania komputerowego, dostępnego on-line, do wy-

korzystania w działalności gospodarczej, dostarczanie skom-

puteryzowanych informacji do wykorzystania w działalności 

gospodarczej, dostarczanie informacji o technologii kompu-

terowej i programowaniu za pośrednictwem strony interne-

towej, wdrażanie rozwiązań informatycznych, dostarczanie 

dedykowanych rozwiązań IT, doradztwo w zakresie sieci 

i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, pro-

gramowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwa-

nia dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze 

obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania operacyjne-

go do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwa-

rzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowy-

wanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania do-

stępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obli-

czeniowej, umożliwienie tymczasowego użytkowania opro-

gramowania operacyjnego on-line nie do pobrania do uzy-

skiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania 

w chmurze, oprogramowanie jako usługa SaaS, aktualizacja 

oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramo-

wania komputerowego, rozwój i wdrażanie oprogramowa-

nia komputerowego, badania projektowe związane z opro-

gramowaniem, usługi hurtowni danych, składowanie da-

nych, opracowywanie i wynajem systemów przechowywa-

nia danych, kompilacja programów do przetwarzania da-

nych, usługi w zakresie technologii informatycznych, kom-

puterowych i systemów aplikacyjnych, planowanie i projek-

towanie sieci komputerowych, platform produkcyjnych, 

usługi w zakresie oprogramowania, sprzętu komputerowego 

i sieci komputerowych, usługi w zakresie wirtualnej infra-

struktury, serwerów, pamięci masowej, sieci komputerowych, 

usługi informatyczne w zakresie fi zycznej infrastruktury, ad-

ministrowanie, zarządzanie i monitorowanie wirtualną i fi -

zyczną infrastrukturą informatyczną, serwerami, siecią kom-

puterową, usługi wirtualizacji rozwiązań IT, audyt usług oraz 

rozwiązań informatycznych, doradztwo dotyczące syste-

mów oraz infrastruktury IT, zarządzanie projektami IT, usługi 

zarządzania serwerami, IT consulting, wynajem i dzierżawa 

komputerów, zarządzanie urządzeniami informatycznymi, 

usługi wsparcia architektonicznego IT, usługi wsparcia tech-

nicznego dla infrastruktury wirtualnej i fi zycznej, usługi zwią-

zane z integracją oprogramowania, w tym automatyzujące 

poszczególne funkcje gospodarcze przedsiębiorstw, dosta-

wa usług aplikacyjnych (Application Service Provider - ASP), 

udostępnianie oprogramowania pośredniczącego do opra-

cowywania aplikacji, projektowanie oprogramowania zarzą-

dzającego systemami komputerowymi, zdalne monitorowa-

nie systemami komputerowymi, opracowywanie projektów 

technicznych, wypożyczanie serwerów, wypożyczanie 

komputerów, utrzymywanie, tworzenie, administrowanie 

i zarządzanie stronami internetowymi, doradztwo w zakre-

sie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, wy-

najem sprzętu komputerowego, usługi consultingowe 

w zakresie informatyki, udostępnianie zasobów serwerów, 

hosting serwerów i aplikacji, wypożyczanie oprogramowa-

nia komputerowego, projektowanie grafi czne, powielanie 

oprogramowania komputerowego, konsultacje i pomoc 

techniczna w zakresie systemów komputerowych, opro-

gramowania komputerowego, sporządzania, zastosowania 

programów komputerowych, oprzyrządowania kompute-

rowego, projektowanie komputerowych sieci i cyfrowych 

systemów telekomunikacyjnych dla sieci publicznych i pry-

watnych, projektowanie komputerowych baz danych, usłu-

gi informatyka, usługi administratora systemów informa-

tycznych, wynajmowanie, udostępnianie zasobów serwe-

rów, sieci komputerowe, doradztwo w zakresie informatyki, 

zarządzanie stronami internetowymi, badania oraz usługi 

naukowe, techniczne oraz ich projektowanie, analizy prze-

mysłowe i usługi badawcze, badania i analizy techniczne, 

badania naukowe i prace rozwojowe z dziedziny nauk przy-

rodniczych i technicznych, usługi specjalistycznego projek-

towania, doradztwo, konsultacje i ekspertyzy w zakresie 

informatyki i systemów komputerowych, programowanie 

komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania 

i przesyłania danych, eksploracja danych, instalacja, konser-

wacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, kon-

fi guracja sieci komputerowych za pomocą oprogramowa-

nia, wymienione usługi świadczone między innymi przez 

Internet, sieć www, a także za pośrednictwem urządzeń 

mobilnych, sieci łącznościowe, doradztwo, konsultacje i in-

formacje w zakresie wymienionych usług.

(210) 469894 (220) 2017 04 03

(731) ITMAGINATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ITMAGINATION

(531) 27.05.01, 29.01.12

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

oprogramowanie do monitorowania sieci w chmurze, opro-

gramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, 

elektroniczne bazy danych, komputerowe bazy danych, pro-

gramy komputerowe do zarządzania sieciami, komputerowe 

oprogramowanie i programy użytkowe, aplikacje oprogra-

mowania komputerowego, oprogramowanie zapisane 

na magnetycznych nośnikach lub ładowalne z odległych sie-

ci komputerowych, oprogramowanie do pobrania, magne-

tyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych, komputery, urzą-

dzenia peryferyjne do komputerów, sprzęt przetwarzający 

dane, sprzęt komputerowy, sprzęt serwerowy, akcesoria 

komputerowe, sprzęt sieciowy, urządzenia do nagrywania, 

transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, płyty (dys-

ki) z nagraniami, nagrane dyski, urządzenia, sprzęt i przyrzą-

dy do nagrywania, przewodzenia, przesyłania i/lub odtwa-

rzania dźwięku i/lub obrazu, osprzęt do przetwarzania da-

nych, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualnej, 

publikacje elektroniczne, publikacje w formie elektronicznej 

do pobrania, utrwalone na nośnikach informacje i dane, ser-

wery w chmurze, części, akcesoria i pojedyncze elementy 

do wymienionych towarów, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
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i hurtowej usługi sprzedaży poza siecią sklepową, przez 

domy sprzedaży wysyłkowej, poprzez sieci komputerowe, 

sklepy internetowe programów komputerowych i oprogra-

mowania niezależnie od mediów rejestrujących i środków 

rozpowszechniania, aplikacji oprogramowania komputero-

wego, programów użytkowych, oprogramowania zapisane-

go na magnetycznych nośnikach lub ładowalnego z odle-

głych sieci komputerowych, magnetycznych, cyfrowych 

i optycznych nośników danych, komputerów, urządzeń pe-

ryferyjnych do komputerów, sprzętu przetwarzającego dane, 

sprzętu i urządzeń komputerowych, serwerowych, elektro-

nicznych i/lub telekomunikacyjnych, akcesoriów komputero-

wych, sprzętu sieciowego, urządzeń do nagrywania, trans-

misji, reprodukcji dźwięku i obrazu, dysków z nagraniami, 

nagranych dysków, nagranych nośników cyfrowych, magne-

tycznych, optycznych, elektronicznych, urządzeń, sprzętu 

i przyrządów do nagrywania, przewodzenia, przesyłania, od-

twarzania dźwięku, obrazu, osprzętu do przetwarzania da-

nych, części, akcesoriów i pojedynczych elementów wymie-

nionych wyżej towarów, publikacji elektronicznych, elektro-

nicznych baz danych, komputerowych baz danych, progra-

mów komputerowych do zarządzania sieciami, doradztwo 

biznesowe w zakresie administrowania technologią informa-

cyjną, analizy biznesowe, usługi zarządzania bazami danych, 

przetwarzanie danych, systematyzowanie i analiza danych, 

sortowanie i edycja informacji w komputerowych bazach 

danych, kompilacja informacji do komputerowych baz da-

nych, kompilacja danych matematycznych lub statystycz-

nych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wy-

szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 

trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, komputero-

we zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do kompute-

rowych baz danych, przetwarzanie, przechowywanie baz 

danych i zarządzanie nimi, udostępnianie danych bizneso-

wych, zarządzanie informacjami - bazami danych, groma-

dzenie danych, weryfi kacja przetwarzania danych, skompu-

teryzowana weryfi kacja danych, analiza danych bizneso-

wych, komputerowe przetwarzanie danych, systematyzacja 

danych poprzez tworzenie komputerowych baz danych, 

tworzenie baz danych, usługi przetwarzania danych on-line, 

aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-

zach danych, przetwarzanie danych w celu gromadzenia da-

nych do celów działalności gospodarczej, doradztwo zwią-

zane z przetwarzaniem danych, doradztwo specjalistyczne 

w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-

sie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

działalność biznesowa wspomagająca prowadzenie działal-

ności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zarządzaniu 

przedsiębiorstwami handlowymi i przemysłowymi, informa-

cja o działalności gospodarczej, analizy i badania dotyczące 

działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczą-

cych działalności gospodarczej, dostarczanie informacji biz-

nesowych, gospodarczych, handlowych on-line, dostarcza-

nie skomputeryzowanych danych w zakresie działalności 

gospodarczej, dostarczanie informacji o usługach za pośred-

nictwem sieci telekomunikacyjnych do celów promocyjnych, 

reklamowych, marketingowych, badanie rynku, analizy ryn-

kowe, audyt, usługi outsourcingowe w zakresie informatyki, 

outsourcing programistów, informatyków oraz specjalistów 

IT, outsourcing zespołów projektowych- Team Leasing, out-

sourcing działów i/lub usług oraz rozwiązań IT, ekspertyzy 

w zakresie wydolności przedsiębiorstwa, doradztwo podat-

kowe, księgowość, rachunkowość, analiza kosztów, outsour-

cing procesów biznesowych, audyt przedsiębiorstw, eksper-

tyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, pośrednictwo 

w sprzedaży miejsca na cele reklamowe, także w mediach 

elektronicznych, wynajem i dzierżawa urządzeń i wyposaże-

nia biurowego, public relations, usługi doradztwa bizneso-

wego, w tym związane z użytkowaniem i stosowaniem pro-

gramów, oprogramowania komputerowego i sprzętu kom-

puterowego, usługi reklamowe i marketingowe, usługi rekla-

mowe za pomocą nośników reklamowych w dowolnej po-

staci, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymie-

nionych usług, 38 elektroniczne przesyłanie danych, elektro-

niczne przesyłanie plików, przesyłanie informacji cyfrowych, 

usługi gromadzenia i przesyłania danych, usługi transmisji 

danych, udostępnianie komputerowej bazy danych, przy-

dzielanie dostępu do komputerowej bazy danych, komuni-

kacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, przesyłanie 

informacji przez sieci komputerowe, udostępnianie usług 

wirtualnej sieci prywatnej (VPN), usługi przesyłania wiado-

mości on-line, wspomagane komputerowe przesyłanie wia-

domości, usługi natychmiastowego przesyłania wiadomości 

elektronicznych, przesyłanie informacji za pomocą środków 

elektronicznych, międzynarodowy transfer danych, elektro-

niczne przesyłanie programów komputerowych za pośred-

nictwem Internetu, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci 

internetowej (Web Messaging), przesyłanie treści audiowizu-

alnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci 

multimedialnych, elektroniczne przesyłanie danych, infor-

macji, obrazów, zdjęć, ilustracji przez światową sieć kompu-

terową, przesyłanie danych za pośrednictwem telekomuni-

kacji, dostarczanie wiadomości i danych w drodze transmisji 

elektronicznej, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp 

do Internetu, dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu 

telekomunikacyjnego, dzierżawa czasu dostępu do witryn 

internetowych (isp), doradztwo, konsultacje i informacje 

w zakresie wymienionych usług, 41 usługi w zakresie naucza-

nia, kształcenie, działalność szkoleniowa wspomagająca edu-

kację, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w sieci Inter-

net, usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, organi-

zowanie i prowadzenie szkoleń, publikacje multimedialne, 

udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do po-

bierania z sieci komputerowych, publikowanie tekstów in-

nych niż teksty reklamowe, usługi szkoleniowe wspierające 

proces kształcenia, seminariów, konferencji, sympozjów, 

warsztatów oraz pozostałych form edukacji w dziedzinie IT 

oraz dziedzin pokrewnych, także w zakresie komputerowe-

go software i hardware, produktów software wykorzystywa-

nych przy produkcji, handlu, dystrybucji, logistyce, budżeto-

waniu, zarządzaniu fi nansami, działalności usługowej, a także 

stosowania programów oraz zintegrowanych systemów 

komputerowych, oprogramowania komputerowego do za-

rządzania przedsiębiorstwami, aplikacjami biznesowymi, ba-

zami danych, siecią informatyczną, administrowania platfor-

mami analityczno - raportującymi, usługi edukacyjne i szko-

leniowe związane z oprogramowaniem, sprzętem kompute-

rowym, aplikacjami i sieciami chmury komputerowej, wy-

mienione usługi świadczone między innymi przez Internet, 

sieć www i/lub za pośrednictwem urządzeń mobilnych i/lub 

sieci łącznościowe, doradztwo, konsultacje i informacje w za-

kresie wymienionych usług, 42 usługi w zakresie technologii 

informacyjnych, a mianowicie rozwój, programowanie 

i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi infor-

matyczne, programowanie, projektowanie i tworzenie opro-

gramowania, systemów operacyjnych, niezależnych aplikacji, 

aplikacji użytkowych, uaktualnianie, opracowywanie, wypo-

życzanie oprogramowania, projektowanie i wdrażanie roz-

wiązań informatycznych, dostarczanie baz danych, w tym 

analitycznych, raportowych, usługi informatyczne w zakresie 

optymalizacji przepływu informacji, automatyzacji procesów 

biznesowych, projektowanie i tworzenie oprogramowania 

wspierającego, optymalizującego procesy biznesowe, two-

rzenie oprogramowania związanego z projektowaniem mo-
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deli biznesowych, projektowanie hurtowni danych, datacen-

ter jako usługa, tworzenie procesów integracji danych (ETL), 

instalacja i konfi guracja platform analityczno - raportującej, 

projektowanie, instalacja i konfi guracja hurtowni danych, 

konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 

administrowanie platformami analityczno-raportującymi, 

administrowanie i optymalizacja hurtowniami danych, do-

radztwo w zakresie platform analityczno raportujących, hur-

towni danych i procesów integracji danych (ETL), usługi in-

formatyczne oraz oprogramowanie w zakresie Business 

lntelligence, w szczególności w dziedzinie sprzedaży, logisty-

ki, budżetowania, zarządzania fi nansami, wdrażanie oraz sto-

sowanie systemów Business Intelligence opartych o hurtow-

nie danych, data warehouse, systemów analitycznych opar-

tych o techniki sztucznej inteligencji, modelowania i opty-

malizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi IT, projekto-

wanie oprogramowania wspierającego zarządzanie, uspraw-

nianie procesów analizy informacji i podejmowania decyzji, 

tworzenie oprogramowania i systemów oraz realizacja pro-

jektów związanych z analityką biznesową, zarządzaniem da-

nymi, przekształcaniem danych w informacje, tworzeniem 

raportów, projektowanie i tworzenie procesów ETL (Extrac-

tion Transformation Loading), rozwiązań ładowania hurtowni 

danych oraz transformacji danych z heterogenicznych źródeł 

danych, projektowanie i tworzenie hurtowni danych, w tym 

systemów agregujących dane transakcyjne z różnych syste-

mów, projektowanie i tworzenie systemów analitycznych 

(OLAP - On-line Analytical Processing), w tym rozwiązań 

do wielowymiarowej analizy danych, projektowanie i two-

rzenie rozwiązań Data Mining, systemów predykcji oraz drą-

żenia danych wspomagających proces podejmowania decy-

zji w oparciu o algorytmy, a także drzewa decyzyjne, sieci 

neuronowe czy szeregi czasowe, projektowanie i tworzenie 

oprogramowania dotyczącego procesów biznesowych, 

w tym oprogramowania dedykowanego, a także wspierają-

cego i optymalizującgo procesy biznesowe, integracja da-

nych jako usługa, w tym łączenie oraz integracja systemów 

(ERP - Enterprise Resource Planning, CRM- Customer Relat-

tonship Management, BI - Business Intelligence) w oparciu 

o różne technologie oraz struktury danych, rozwiązania B2B 

oparte o Service Oriented Architecture - implementowanie 

rozwiązań EDI (Electronic Data lnterchange), ECS (Enterprise 

Connectivity Solutions) jako usługa, integrowanie heteroge-

niczne rozwiązań informatycznych wykorzystując Web Se-

rvices oraz architekturę SOA Service Oriented Architecture 

jako usługa, projektowanie i tworzenie oprogramowania 

i systemów wspierających zarządzanie projektami, zasobami 

oraz budżetem - Enterprise Project Management, tworzenie 

oprogramowania w zakresie projektowania, optymalizacji 

i budowy procesów biznesowych, a także wniosków urlopo-

wych, integracji zewnętrznych aplikacji i wielu źródeł danych 

- SharePoint, usługi w zakresie opracowywania, integracji, 

wdrażania w zakresie komputerowego software, hardware 

i fi rmware, systemów opracowania danych i sieci kompute-

rowych, usługi komputerowe zarządzania infrastrukturą, mo-

nitorowania, administracji i zarządzania publicznego i pry-

watnego cloud computing, chmura obliczeniowa (Cloud 

Computing) w modelu oprogramowanie jako usługa, plat-

forma jako usługa, infrastruktura jako usługa, usługi sieciowe: 

tworzenie Wirtualnych Sieci Prywatnych ( VPN ), audyt infor-

matyczny sieci komputerowych, zarządzanie bezpieczeń-

stwem, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego opro-

gramowania komputerowego, dostępnego on-line, do wy-

korzystania w działalności gospodarczej, dostarczanie skom-

puteryzowanych informacji do wykorzystania w działalności 

gospodarczej, dostarczanie informacji o technologii kompu-

terowej i programowaniu za pośrednictwem strony interne-

towej, wdrażanie rozwiązań informatycznych, dostarczanie 

dedykowanych rozwiązań IT, doradztwo w zakresie sieci 

i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, pro-

gramowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwa-

nia dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmu-

rze obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania opera-

cyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci 

do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie 

i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzy-

skiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania 

w chmurze obliczeniowej, umożliwienie tymczasowego 

użytkowania oprogramowania operacyjnego on-line 

nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania sie-

ci do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie jako 

usługa SaaS, aktualizacja oprogramowania komputerowe-

go, instalacje oprogramowania komputerowego, rozwój 

i wdrażanie oprogramowania komputerowego, badania 

projektowe związane z oprogramowaniem, usługi hurtow-

ni danych, składowanie danych, opracowywanie i wynajem 

systemów przechowywania danych, kompilacja progra-

mów do przetwarzania danych, usługi w zakresie technolo-

gii informatycznych, komputerowych i systemów aplikacyj-

nych, planowanie i projektowanie sieci komputerowych, 

platform produkcyjnych, usługi w zakresie oprogramowa-

nia, sprzętu komputerowego i sieci komputerowych, usługi 

w zakresie wirtualnej infrastruktury, serwerów, pamięci ma-

sowej, sieci komputerowych, usługi informatyczne w zakre-

sie fi zycznej infrastruktury, administrowanie, zarządzanie 

i monitorowanie wirtualną i fi zyczną infrastrukturą informa-

tyczną, serwerami, siecią komputerową, usługi wirtualizacji 

rozwiązań IT, audyt usług oraz rozwiązań informatycznych, 

doradztwo dotyczące systemów oraz infrastruktury IT, za-

rządzanie projektami IT, usługi zarządzania serwerami, IT 

consulting, wynajem i dzierżawa komputerów, zarządzanie 

urządzeniami informatycznymi, usługi wsparcia architekto-

nicznego IT, usługi wsparcia technicznego dla infrastruktu-

ry wirtualnej i fi zycznej, usługi związane z integracją opro-

gramowania, w tym automatyzujące poszczególne funkcje 

gospodarcze przedsiębiorstw, dostawa usług aplikacyjnych 

(Application Service Provider - ASP), udostępnianie opro-

gramowania pośredniczącego do opracowywania aplikacji, 

projektowanie oprogramowania zarządzającego systema-

mi komputerowymi, zdalne monitorowanie systemami 

komputerowymi, opracowywanie projektów technicznych, 

wypożyczanie serwerów, wypożyczanie komputerów, 

utrzymywanie, tworzenie, administrowanie i zarządzanie 

stronami internetowymi, doradztwo w zakresie projekto-

wania i rozwoju sprzętu komputerowego, wynajem sprzętu 

komputerowego, usługi consultingowe w zakresie informa-

tyki, udostępnianie zasobów serwerów, hosting serwerów 

i aplikacji, wypożyczanie oprogramowania komputerowe-

go, projektowanie grafi czne, powielanie oprogramowania 

komputerowego, konsultacje i pomoc techniczna w zakre-

sie systemów komputerowych, oprogramowania kompu-

terowego, sporządzania, zastosowania programów kompu-

terowych, oprzyrządowania komputerowego, projektowa-

nie komputerowych sieci i cyfrowych systemów telekomu-

nikacyjnych dla sieci publicznych i prywatnych, projekto-

wanie komputerowych baz danych, usługi informatyka, 

usługi administratora systemów informatycznych, wynaj-

mowanie, udostępnianie zasobów serwerów, sieci kompu-

terowe, doradztwo w zakresie informatyki, zarządzanie 

stronami internetowymi, badania oraz usługi naukowe, 

techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe 

i usługi badawcze, badania i analizy techniczne, badania 

naukowe i prace rozwojowe z dziedziny nauk przyrodni-

czych i technicznych, usługi specjalistycznego projektowa-
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nia, doradztwo, konsultacje i ekspertyzy w zakresie infor-

matyki i systemów komputerowych, programowanie kom-

puterowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesy-

łania danych, eksploracja danych, instalacja, konserwacja 

i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, konfi gura-

cja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania, wy-

mienione usługi świadczone między innymi przez Internet, 

sieć www, a także za pośrednictwem urządzeń mobilnych, 

sieci łącznościowe, doradztwo, konsultacje i informacje 

w zakresie wymienionych usług.

(210) 469895 (220) 2017 04 03

(731) ITMAGINATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ITMAGINATION Imagine it. Done.

(531) 29.01.12, 27.05.01

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

oprogramowanie do monitorowania sieci w chmurze, opro-

gramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, 

elektroniczne bazy danych, komputerowe bazy danych, pro-

gramy komputerowe do zarządzania sieciami, komputerowe 

oprogramowanie i programy użytkowe, aplikacje oprogra-

mowania komputerowego, oprogramowanie zapisane 

na magnetycznych nośnikach lub ładowalne z odległych sie-

ci komputerowych, oprogramowanie do pobrania, magne-

tyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych, komputery, urzą-

dzenia peryferyjne do komputerów, sprzęt przetwarzający 

dane, sprzęt komputerowy, sprzęt serwerowy, akcesoria 

komputerowe, sprzęt sieciowy, urządzenia do nagrywania, 

transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, płyty (dys-

ki) z nagraniami, nagrane dyski, urządzenia, sprzęt i przyrzą-

dy do nagrywania, przewodzenia, przesyłania i/lub odtwa-

rzania dźwięku i/lub obrazu, osprzęt do przetwarzania da-

nych, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualnej, 

publikacje elektroniczne, publikacje w formie elektronicznej 

do pobrania, utrwalone na nośnikach informacje i dane, ser-

wery w chmurze, części, akcesoria i pojedyncze elementy 

do wymienionych towarów, 35 usługi sprzedaży detalicznej 

i hurtowej usługi sprzedaży poza siecią sklepową, przez 

domy sprzedaży wysyłkowej, poprzez sieci komputerowe, 

sklepy internetowe programów komputerowych i oprogra-

mowania niezależnie od mediów rejestrujących i środków 

rozpowszechniania, aplikacji oprogramowania komputero-

wego, programów użytkowych, oprogramowania zapisane-

go na magnetycznych nośnikach lub ładowalnego z odle-

głych sieci komputerowych, magnetycznych, cyfrowych 

i optycznych nośników danych, komputerów, urządzeń pe-

ryferyjnych do komputerów, sprzętu przetwarzającego dane, 

sprzętu i urządzeń komputerowych, serwerowych, elektro-

nicznych i/lub telekomunikacyjnych, akcesoriów komputero-

wych, sprzętu sieciowego, urządzeń do nagrywania, trans-

misji, reprodukcji dźwięku i obrazu, dysków z nagraniami, 

nagranych dysków, nagranych nośników cyfrowych, magne-

tycznych, optycznych, elektronicznych, urządzeń, sprzętu 

i przyrządów do nagrywania, przewodzenia, przesyłania, od-

twarzania dźwięku, obrazu, osprzętu do przetwarzania da-

nych, części, akcesoriów i pojedynczych elementów wymie-

nionych wyżej towarów, publikacji elektronicznych, elektro-

nicznych baz danych, komputerowych baz danych, progra-

mów komputerowych do zarządzania sieciami, doradztwo 

biznesowe w zakresie administrowania technologią informa-

cyjną, analizy biznesowe, usługi zarządzania bazami danych, 

przetwarzanie danych, systematyzowanie i analiza danych, 

sortowanie i edycja informacji w komputerowych bazach 

danych, kompilacja informacji do komputerowych baz da-

nych, kompilacja danych matematycznych lub statystycz-

nych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wy-

szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 

trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, komputero-

we zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do kompute-

rowych baz danych, przetwarzanie, przechowywanie baz 

danych i zarządzanie nimi, udostępnianie danych bizneso-

wych, zarządzanie informacjami - bazami danych, groma-

dzenie danych, weryfi kacja przetwarzania danych, skompu-

teryzowana weryfi kacja danych, analiza danych bizneso-

wych, komputerowe przetwarzanie danych, systematyzacja 

danych poprzez tworzenie komputerowych baz danych, 

tworzenie baz danych, usługi przetwarzania danych on-line, 

aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-

zach danych, przetwarzanie danych w celu gromadzenia da-

nych do celów działalności gospodarczej, doradztwo zwią-

zane z przetwarzaniem danych, doradztwo specjalistyczne 

w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-

sie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

działalność biznesowa wspomagająca prowadzenie działal-

ności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zarządzaniu 

przedsiębiorstwami handlowymi i przemysłowymi, informa-

cja o działalności gospodarczej, analizy i badania dotyczące 

działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczą-

cych działalności gospodarczej, dostarczanie informacji biz-

nesowych, gospodarczych, handlowych on-line, dostarcza-

nie skomputeryzowanych danych w zakresie działalności 

gospodarczej, dostarczanie informacji o usługach za pośred-

nictwem sieci telekomunikacyjnych do celów promocyjnych, 

reklamowych, marketingowych, badanie rynku, analizy ryn-

kowe, audyt, usługi outsourcingowe w zakresie informatyki, 

outsourcing programistów, informatyków oraz specjalistów 

IT, outsourcing zespołów projektowych- Team Leasing, out-

sourcing działów i/lub usług oraz rozwiązań IT, ekspertyzy 

w zakresie wydolności przedsiębiorstwa, doradztwo podat-

kowe, księgowość, rachunkowość, analiza kosztów, outsour-

cing procesów biznesowych, audyt przedsiębiorstw, eksper-

tyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, pośrednictwo 

w sprzedaży miejsca na cele reklamowe, także w mediach 

elektronicznych, wynajem i dzierżawa urządzeń i wyposaże-

nia biurowego, public relations, usługi doradztwa bizneso-

wego, w tym związane z użytkowaniem i stosowaniem pro-

gramów, oprogramowania komputerowego i sprzętu kom-

puterowego, usługi reklamowe i marketingowe, usługi rekla-

mowe za pomocą nośników reklamowych w dowolnej po-

staci, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymie-

nionych usług, 38 elektroniczne przesyłanie danych, elektro-

niczne przesyłanie plików, przesyłanie informacji cyfrowych, 

usługi gromadzenia i przesyłania danych, usługi transmisji 

danych, udostępnianie komputerowej bazy danych, przy-

dzielanie dostępu do komputerowej bazy danych, komuni-

kacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, przesyłanie 

informacji przez sieci komputerowe, udostępnianie usług 

wirtualnej sieci prywatnej (VPN), usługi przesyłania wiado-

mości on-line, wspomagane komputerowe przesyłanie wia-

domości, usługi natychmiastowego przesyłania wiadomości 

elektronicznych, przesyłanie informacji za pomocą środków 

elektronicznych, międzynarodowy transfer danych, elektro-

niczne przesyłanie programów komputerowych za pośred-

nictwem Internetu, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci 

internetowej (Web Messaging), przesyłanie treści audiowizu-

alnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci 

multimedialnych, elektroniczne przesyłanie danych, infor-
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macji, obrazów, zdjęć, ilustracji przez światową sieć kompu-

terową, przesyłanie danych za pośrednictwem telekomuni-

kacji, dostarczanie wiadomości i danych w drodze transmisji 

elektronicznej, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp 

do Internetu, dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu 

telekomunikacyjnego, dzierżawa czasu dostępu do witryn 

internetowych (isp), doradztwo, konsultacje i informacje 

w zakresie wymienionych usług, 41 usługi w zakresie naucza-

nia, kształcenie, działalność szkoleniowa wspomagająca edu-

kację, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w sieci Inter-

net, usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, organi-

zowanie i prowadzenie szkoleń, publikacje multimedialne, 

udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do po-

bierania z sieci komputerowych, publikowanie tekstów in-

nych niż teksty reklamowe, usługi szkoleniowe wspierające 

proces kształcenia, seminariów, konferencji, sympozjów, 

warsztatów oraz pozostałych form edukacji w dziedzinie IT 

oraz dziedzin pokrewnych, także w zakresie komputerowe-

go software i hardware, produktów software wykorzystywa-

nych przy produkcji, handlu, dystrybucji, logistyce, budżeto-

waniu, zarządzaniu fi nansami, działalności usługowej, a także 

stosowania programów oraz zintegrowanych systemów 

komputerowych, oprogramowania komputerowego do za-

rządzania przedsiębiorstwami, aplikacjami biznesowymi, ba-

zami danych, siecią informatyczną, administrowania platfor-

mami analityczno - raportującymi, usługi edukacyjne i szko-

leniowe związane z oprogramowaniem, sprzętem kompute-

rowym, aplikacjami i sieciami chmury komputerowej, wy-

mienione usługi świadczone między innymi przez Internet, 

sieć www i/lub za pośrednictwem urządzeń mobilnych i/lub 

sieci łącznościowe, doradztwo, konsultacje i informacje w za-

kresie wymienionych usług, 42 usługi w zakresie technologii 

informacyjnych, a mianowicie rozwój, programowanie 

i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi infor-

matyczne, programowanie, projektowanie i tworzenie opro-

gramowania, systemów operacyjnych, niezależnych aplikacji, 

aplikacji użytkowych, uaktualnianie, opracowywanie, wypo-

życzanie oprogramowania, projektowanie i wdrażanie roz-

wiązań informatycznych, dostarczanie baz danych, w tym 

analitycznych, raportowych, usługi informatyczne w zakresie 

optymalizacji przepływu informacji, automatyzacji procesów 

biznesowych, projektowanie i tworzenie oprogramowania 

wspierającego, optymalizującego procesy biznesowe, two-

rzenie oprogramowania związanego z projektowaniem mo-

deli biznesowych, projektowanie hurtowni danych, datacen-

ter jako usługa, tworzenie procesów integracji danych (ETL), 

instalacja i konfi guracja platform analityczno - raportującej, 

projektowanie, instalacja i konfi guracja hurtowni danych, 

konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 

administrowanie platformami analityczno-raportującymi, 

administrowanie i optymalizacja hurtowniami danych, do-

radztwo w zakresie platform analityczno raportujących, hur-

towni danych i procesów integracji danych (ETL), usługi in-

formatyczne oraz oprogramowanie w zakresie Business 

lntelligence, w szczególności w dziedzinie sprzedaży, logisty-

ki, budżetowania, zarządzania fi nansami, wdrażanie oraz sto-

sowanie systemów Business Intelligence opartych o hurtow-

nie danych, data warehouse, systemów analitycznych opar-

tych o techniki sztucznej inteligencji, modelowania i opty-

malizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi IT, projekto-

wanie oprogramowania wspierającego zarządzanie, uspraw-

nianie procesów analizy informacji i podejmowania decyzji, 

tworzenie oprogramowania i systemów oraz realizacja pro-

jektów związanych z analityką biznesową, zarządzaniem da-

nymi, przekształcaniem danych w informacje, tworzeniem 

raportów, projektowanie i tworzenie procesów ETL (Extrac-

tion Transformation Loading), rozwiązań ładowania hurtowni 

danych oraz transformacji danych z heterogenicznych źródeł 

danych, projektowanie i tworzenie hurtowni danych, w tym 

systemów agregujących dane transakcyjne z różnych syste-

mów, projektowanie i tworzenie systemów analitycznych 

(OLAP - On-line Analytical Processing), w tym rozwiązań 

do wielowymiarowej analizy danych, projektowanie i two-

rzenie rozwiązań Data Mining, systemów predykcji oraz drą-

żenia danych wspomagających proces podejmowania decy-

zji w oparciu o algorytmy, a także drzewa decyzyjne, sieci 

neuronowe czy szeregi czasowe, projektowanie i tworzenie 

oprogramowania dotyczącego procesów biznesowych, 

w tym oprogramowania dedykowanego, a także wspierają-

cego i optymalizującgo procesy biznesowe, integracja da-

nych jako usługa, w tym łączenie oraz integracja systemów 

(ERP - Enterprise Resource Planning, CRM- Customer Relat-

tonship Management, BI - Business Intelligence) w oparciu 

o różne technologie oraz struktury danych, rozwiązania B2B 

oparte o Service Oriented Architecture - implementowanie 

rozwiązań EDI (Electronic Data lnterchange), ECS (Enterprise 

Connectivity Solutions) jako usługa, integrowanie heteroge-

niczne rozwiązań informatycznych wykorzystując Web Se-

rvices oraz architekturę SOA Service Oriented Architecture 

jako usługa, projektowanie i tworzenie oprogramowania 

i systemów wspierających zarządzanie projektami, zasobami 

oraz budżetem - Enterprise Project Management, tworzenie 

oprogramowania w zakresie projektowania, optymalizacji 

i budowy procesów biznesowych, a także wniosków urlopo-

wych, integracji zewnętrznych aplikacji i wielu źródeł danych 

- SharePoint, usługi w zakresie opracowywania, integracji, 

wdrażania w zakresie komputerowego software, hardware 

i fi rmware, systemów opracowania danych i sieci kompute-

rowych, usługi komputerowe zarządzania infrastrukturą, mo-

nitorowania, administracji i zarządzania publicznego i pry-

watnego cloud computing, chmura obliczeniowa (Cloud 

Computing) w modelu oprogramowanie jako usługa, plat-

forma jako usługa, infrastruktura jako usługa, usługi sieciowe: 

tworzenie Wirtualnych Sieci Prywatnych ( VPN ), audyt infor-

matyczny sieci komputerowych, zarządzanie bezpieczeń-

stwem, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego opro-

gramowania komputerowego, dostępnego on-line, do wy-

korzystania w działalności gospodarczej, dostarczanie skom-

puteryzowanych informacji do wykorzystania w działalności 

gospodarczej, dostarczanie informacji o technologii kompu-

terowej i programowaniu za pośrednictwem strony interne-

towej, wdrażanie rozwiązań informatycznych, dostarczanie 

dedykowanych rozwiązań IT, doradztwo w zakresie sieci 

i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, pro-

gramowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwa-

nia dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze 

obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania operacyjne-

go do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwa-

rzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowy-

wanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania do-

stępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obli-

czeniowej, umożliwienie tymczasowego użytkowania opro-

gramowania operacyjnego on-line nie do pobrania do uzy-

skiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania 

w chmurze, oprogramowanie jako usługa SaaS, aktualizacja 

oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramo-

wania komputerowego, rozwój i wdrażanie oprogramowa-

nia komputerowego, badania projektowe związane z opro-

gramowaniem, usługi hurtowni danych, składowanie da-

nych, opracowywanie i wynajem systemów przechowywa-

nia danych, kompilacja programów do przetwarzania da-

nych, usługi w zakresie technologii informatycznych, kom-

puterowych i systemów aplikacyjnych, planowanie i projek-

towanie sieci komputerowych, platform produkcyjnych, 
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usługi w zakresie oprogramowania, sprzętu komputerowego 

i sieci komputerowych, usługi w zakresie wirtualnej infra-

struktury, serwerów, pamięci masowej, sieci komputerowych, 

usługi informatyczne w zakresie fi zycznej infrastruktury, ad-

ministrowanie, zarządzanie i monitorowanie wirtualną i fi -

zyczną infrastrukturą informatyczną, serwerami, siecią kom-

puterową, usługi wirtualizacji rozwiązań IT, audyt usług oraz 

rozwiązań informatycznych, doradztwo dotyczące syste-

mów oraz infrastruktury IT, zarządzanie projektami IT, usługi 

zarządzania serwerami, IT consulting, wynajem i dzierżawa 

komputerów, zarządzanie urządzeniami informatycznymi, 

usługi wsparcia architektonicznego IT, usługi wsparcia tech-

nicznego dla infrastruktury wirtualnej i fi zycznej, usługi zwią-

zane z integracją oprogramowania, w tym automatyzujące 

poszczególne funkcje gospodarcze przedsiębiorstw, dosta-

wa usług aplikacyjnych (Application Service Provider - ASP), 

udostępnianie oprogramowania pośredniczącego do opra-

cowywania aplikacji, projektowanie oprogramowania zarzą-

dzającego systemami komputerowymi, zdalne monitorowa-

nie systemami komputerowymi, opracowywanie projektów 

technicznych, wypożyczanie serwerów, wypożyczanie kom-

puterów, utrzymywanie, tworzenie, administrowanie i zarzą-

dzanie stronami internetowymi, doradztwo w zakresie pro-

jektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, wynajem 

sprzętu komputerowego, usługi consultingowe w zakresie 

informatyki, udostępnianie zasobów serwerów, hosting ser-

werów i aplikacji, wypożyczanie oprogramowania kompute-

rowego, projektowanie grafi czne, powielanie oprogramo-

wania komputerowego, konsultacje i pomoc techniczna 

w zakresie systemów komputerowych, oprogramowania 

komputerowego, sporządzania, zastosowania programów 

komputerowych, oprzyrządowania komputerowego, pro-

jektowanie komputerowych sieci i cyfrowych systemów te-

lekomunikacyjnych dla sieci publicznych i prywatnych, pro-

jektowanie komputerowych baz danych, usługi informatyka, 

usługi administratora systemów informatycznych, wynajmo-

wanie, udostępnianie zasobów serwerów, sieci komputero-

we, doradztwo w zakresie informatyki, zarządzanie stronami 

internetowymi, badania oraz usługi naukowe, techniczne 

oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badaw-

cze, badania i analizy techniczne, badania naukowe i prace 

rozwojowe z dziedziny nauk przyrodniczych i technicznych, 

usługi specjalistycznego projektowania, doradztwo, konsul-

tacje i ekspertyzy w zakresie informatyki i systemów kompu-

terowych, programowanie komputerowe w zakresie syste-

mów do przetwarzania i przesyłania danych, eksploracja da-

nych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowa-

nia bazy danych, konfi guracja sieci komputerowych za po-

mocą oprogramowania, wymienione usługi świadczone 

między innymi przez Internet, sieć www, a także za pośred-

nictwem urządzeń mobilnych, sieci łącznościowe, doradz-

two, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych 

usług.

(210) 470334 (220) 2017 04 11

(731) TMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża

(540) TMT GASTRO

(531) 24.09.09, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18

(510), (511) 29 sery, produkty mleczne.

(210) 470343 (220) 2017 04 11

(731) LEKCITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz

(540) LEKCITO Sp. z o.o.

(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków far-

maceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopa-

trzenia medycznego, usługi sprzedaży detalicznej w związku 

z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związ-

ku z produktami dietetycznymi, usługi w zakresie detalicznej 

sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych.

(210) 470344 (220) 2017 04 11

(731) LEKCITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz

(540) DermoPharm

(531) 27.05.01, 24.13.01, 29.01.12

(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z su-

plementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku 

z produktami dietetycznymi, usługi w zakresie detalicznej 

sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych.

(210) 470348 (220) 2017 04 11

(731) AVENTUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok

(540) SMART POŻYCZKA

(531) 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-

puterowych bazach danych, badanie opinii publicznej, ana-

lizy kosztów doradztwo w zakresie organizacji działalności 

gospodarczej, reklama, komputerowe bazy danych (pozy-

skiwanie danych do -), 36 agencje ściągania wierzytelności, 

analizy fi nansowe, pożyczki [fi nansowanie], pożyczki ratalne 

udostępnianie informacji fi nansowych za pośrednictwem 

strony internetowej, zarządzanie fi nansami.

(210) 470352 (220) 2017 04 11

(731) KIJANOWSKI TOMASZ, KIJANOWSKA DOROTA 

ROKOKO SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa

(540) ROKOKO HAIR COMPANY
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(531) 27.05.01

(510), (511) 3 kleje do przymocowywania sztucznych wło-

sów, kosmetyki, odżywki do włosów, 26 włosy sztuczne, wło-

sy do przedłużania, włosy (treski z -), tupety, peruczki, treski 

z włosów, sztuczne włosy, peruki, peruki, tupety, warkocze 

z włosów naturalnych i syntetycznych oraz środki do ich pie-

lęgnacji, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 

takich jak środki do pielęgnacji i czyszczenia włosów, ochro-

ny koloru, stylizacji, szampony, odżywki, środki specjalistycz-

ne związane z niechirurgicznym uzupełnianiem ubytków 

włosów, zagęszczenie włosów, przedłużanie włosów, usługi 

fryzjerskie związane z pielęgnacją uzupełnień włosów, za-

gęszczaniem i przedłużaniem, 44 fryzjerskie (salony -), kliniki 

(medyczne -) usługi, piękność (salony -), implantacja (wsz-

czepianie) włosów, kompleksowe uzupełnienia ubytków 

włosów, zagęszczanie, przedłużanie włosów, specjalistycz-

na pielęgnacja włosów i skóry głowy, specjalistyczna klinika 

włosów.

(210) 470444 (220) 2017 04 13

(731) MLECZNI BRACIA A. WITKOWSKI, R. NAWROCKI 

SPÓŁKA JAWNA, Wrocław

(540) MLECZNI BRACIA

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.03

(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, oleje, tłuszcze jadal-

ne, masło roślinne, pasty roślinne, humusy, jogurty roślinne, 

kefi ry roślinne, mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko konopne, 

mleko słonecznikowe, mleko kokosowe, mleko owsiane, mle-

ko jaglane, mleko ryżowe, mleko orkiszowe, mleko gryczane, 

mleko orzechowe, mleko makowe, 30 kawa, napoje na bazie 

kawy, kakao lub czekolady, produkty zbożowe, napoje na ba-

zie kawy, kakao lub czekolady, napoje na bazie produktów 

zbożowych, 32 piwo, wody mineralne i gazowane, napoje 

owocowe, 43 usługi barowe, bary szybkiej obsługi, domy tu-

rystyczne, hotele, kafeterie, kawiarnie, motele, rezerwowanie 

noclegów, wynajmowanie noclegów, pensjonaty, przygoto-

wywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, restauracje, 

restauracje samoobsługowe, snack-bary, wynajmowanie 

mieszkań na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedze-

nia, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanej 

zastawy stołowej, usługi tymczasowego zakwaterowania.

(210) 470445 (220) 2017 04 13

(731) MLECZNI BRACIA A. WITKOWSKI, R. NAWROCKI 

SPÓŁKA JAWNA, Wrocław

(540) Runo

(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, oleje, tłuszcze 

jadalne, masło roślinne, pasty roślinne, humusy, jogurty ro-

ślinne, kefi ry roślinne,  mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko 

konopne, mleko słonecznikowe, mleko kokosowe, mleko 

owsiane, mleko jaglane, mleko ryżowe, mleko orkiszowe, 

mleko gryczane, mleko orzechowe, mleko makowe, 30 kawa, 

napoje na bazie kawy, kakao lub czekolady, produkty zbo-

żowe, napoje na bazie kawy, kakao lub czekolady, napoje 

na bazie produktów zbożowych, 32 piwo, wody mineralne 

i gazowane, napoje owocowe, 43 usługi barowe, bary szyb-

kiej obsługi, domy turystyczne, hotele, kafeterie, kawiarnie, 

motele, rezerwowanie noclegów, wynajmowanie noclegów, 

pensjonaty, przygotowywanie dań na zamówienie oraz 

ich dostawa, restauracje, restauracje samoobsługowe, snack-

bary, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, wynaj-

mowanie sal na posiedzenia, wypożyczanie krzeseł, stołów, 

bielizny stołowej i szklanej zastawy stołowej, usługi tymcza-

sowego zakwaterowania.

(210) 470553 (220) 2017 04 18

(731) ZJAWIONA-ŁAWNICZAK EDYTA, 

ŁAWNICZAK MARIUSZ ILPANA SPÓŁKA CYWILNA, 

Dobrogoszczyce

(540) Bawialnia i KAWIARNIA PeReLunia

(531) 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 41 rozrywka, udostępnianie obszarów rekre-

acyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, udostępnianie 

obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, usługi rozrywkowe 

dla dzieci, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edu-

kacja], świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, 43 usługi 

zaopatrzenia w żywność i napoje, kawiarnia, usługi kawiar-

ni, herbaciarnie, lodziarnie, opieka nad dziećmi w klubach 

malucha, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, za-

pewnianie opieki nad dziećmi po szkole, zapewnianie opieki 

przed szkołą, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.

(210) 470558 (220) 2017 04 18

(731) BORDOWSKI OLIVER, Warszawa

(540) PAPA JUICE Juice Coff ee & more

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 11.03.04, 02.01.01, 05.07.13, 

02.09.12, 29.01.13, 27.05.01

(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, mąka 

i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, 

lody, cukier, miód, melasa, drożdże, lód, 32 soki owocowe, 
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soki warzywne, wody mineralne, wody gazowane, napoje 

bezalkoholowe, syropy, preparaty do przygotowania na-

pojów, 43 kawiarnie, kafeterie, restauracje, snack-bary, bary, 

przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, bar 

kawowy, zaopatrywanie w żywność i napoje.

(210) 470569 (220) 2017 04 18

(731) CSL INTERNATIONALE SPEDITION SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin

(540) CSL

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 36 agencje celne, świadczenie usług agen-

cyjnych i przedstawicielskich prowadzonych szczególnie 

w agencji celnej, odzyskiwanie cła przywozowego na rzecz 

osób trzecich, organizowanie płatności opłat celnych, organi-

zowanie zwrotu opłat celnych, pośrednictwo celne, 39 chro-

niony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie 

paczek, dostarczanie przesyłek, dostarczanie towarów, do-

stawa towarów, fracht, przewóz towarów, informacja o skła-

dowaniu, informacja o transporcie, logistyka transportu, ma-

klerstwo transportowe, pośrednictwo frachtowe, przewóz 

samochodami ciężarowymi, przewożenie, rezerwacja trans-

portu, składowanie towarów, spedycja, spedycja ładunków, 

transport, transport barkami, transport kolejowy, transport 

łodziami, transport morski, transport rzeczny, transport pro-

mowy, transport ładunku, usługi transportu samochodami 

silnikowymi, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie 

kontenerów magazynowych, załadunek i wyładunek stat-

ków, ekspresowa dostawa towaru, informacja o magazyno-

waniu, magazynowanie celne, magazynowanie, obsługa ła-

dunków, organizowanie odbierania towarów, organizowanie 

transportu ładunków, planowanie tras, pośrednictwo w za-

kresie frachtu i transportu, przechowywanie towarów, usługi 

agencji spedycyjnych, usługi agencji frachtowych, usługi do-

radcze w zakresie magazynowania towaru, usługi doradcze 

związane z towarem, usługi przewozowe towarów.

(210) 470570 (220) 2017 04 18

(731) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) LUBię InDyKa !

(531) 03.07.04, 27.05.01

(510), (511) 29 drób, mięso konserwowane, podroby, mięso 

wędzone, parówki, pieczenie, polędwice, galaretki mięsne, 

pieczony kurczak, szynka, kiełbasy, mielonki (konserwy), 

wędliny, pasztety, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), 

burgery z indyka, fi lety z piersi kurczaka, głęboko mrożony 

drób, głęboko mrożony kurczak, indyk, kawałki kurczaka, 

kawałki kurczaka do kanapek, konserwy drobiowe, kurczak, 

kurczak gotowany, mięso z indyka, nuggetsy z kurczaka 

[małe kawałki kurczaka w panierce], paczkowane mięso, 

produkty mięsne mrożone, produkty mięsne w formie 

burgerów, produkty z indyka, mięso i wędliny, nabiał i sub-

stytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, zupy i wywary, 

ekstrakty mięsne, oleje i tłuszcze.

(210) 470573 (220) 2017 04 18

(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Wrocław

(540) KOSTAV

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety.

(210) 470592 (220) 2017 04 18

(731) GRUPA PROFBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) GRUPA PROFBUD

(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11

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

agencje nieruchomości, analizy fi nansowe, doradztwo 

w sprawach fi nansowych, informacje fi nansowe, inwesty-

cje fi nansowe, inwestycje kapitałowe, leasing fi nansowy, 

organizowanie fi nansowania projektów budowlanych, or-

ganizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, 

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, sponsoro-

wanie fi nansowe, szacowanie kosztów naprawy (wycena 

fi nansowa), transakcje fi nansowe, transfer elektroniczny 

środków pieniężnych, udostępnianie informacji fi nanso-

wych za pośrednictwem strony internetowej, usługi fi nan-

sowania, wycena nieruchomości, wynajem biur do cowor-

kingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, 

wynajem zakwaterowania (mieszkania), zarządzanie fi nan-

sami, zarządzanie nieruchomością, 37 asfaltowanie, budo-

wa fabryk, budowa falochronów, budowa i konserwacja 

rurociągów, budowa i naprawa magazynów, budowa sto-

isk i sklepów targowych, budownictwo, ciesielstwo, czysz-

czenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków 

od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie 

kominów, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, 

informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa 

maszyn, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłama-

niowych, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie 

i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa 
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wind, instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, 

instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urzą-

dzeń biurowych, izolowanie budynków, konserwacja mebli, 

konsultacje budowlane, malowanie, malowanie i naprawa 

znaków, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji 

alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa insta-

lacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż wyposażenia 

kuchennego, murarstwo, mycie, nadzór budowlany, napra-

wa zamków, renowacja mebli, rozbiórka budynków, tape-

towanie, tapicerowanie mebli, tynkowanie, układanie kabli, 

układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usłu-

gi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, usługi 

szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie budynków, 

wiercenie studni, wynajem buldożerów, wynajem koparek, 

wynajem pomp do drenażu, wynajem sprzętu budowlane-

go, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żura-

wi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zamiatanie dróg, 

39 frankowanie przesyłek pocztowych, holowanie, informa-

cja o transporcie, logistyka transportu, pakowanie towarów, 

pojazdy (wypożyczanie), rezerwacja transportu, spedycja, 

transport, wynajem autokarów, wynajem samochodów.

(210) 470601 (220) 2017 04 19

(731) SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Sanok

(540) OPTIMUMPRO

(531) 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 7 paski klinowe do silników, paski do silników 

maszyn rolniczych, paski napędowe, inne niż do pojazdów 

lądowych, pasy do maszyn, pasy napędowe do maszyn, 

pasy napędowe do maszyn przemysłowych, pasy pędne 

do zastosowań przemysłowych, pasy napędowe do ma-

szyn rolniczych, pasy napędowe do maszyn i silników 

do zastosowań przemysłowych, 35 sprzedaż detaliczna 

i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) 

na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, 

w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłko-

wa następujących towarów: paski klinowe do silników, paski 

do silników maszyn rolniczych, paski napędowe, inne niż 

do pojazdów lądowych, pasy do maszyn, pasy napędowe 

do maszyn, pasy napędowe do maszyn przemysłowych, 

pasy pędne do zastosowań przemysłowych, pasy napędo-

we do maszyn rolniczych, pasy napędowe do maszyn i sil-

ników do zastosowań przemysłowych, marketing, reklama, 

reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, 

reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych 

oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych 

z promocją następujących towarów: paski klinowe do silni-

ków, paski do silników maszyn rolniczych, paski napędo-

we, inne niż do pojazdów lądowych, pasy do maszyn, pasy 

napędowe do maszyn, pasy napędowe do maszyn prze-

mysłowych, pasy pędne do zastosowań przemysłowych, 

pasy napędowe do maszyn rolniczych, pasy napędowe 

do maszyn i silników do zastosowań przemysłowych, roz-

powszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur 

i materiałów drukowanych], udzielanie porad handlowych 

konsumentom, promocja sprzedaży.

(210) 470617 (220) 2017 04 19

(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice

(540) aspimag

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 

do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 

leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna-

czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla 

niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-

niu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych 

w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 

pianek, aerozoli.

(210) 470634 (220) 2017 04 19

(731) WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO GITAROWE, 

Wrocław

(540) GUITAR MASTERS

(531) 27.05.01, 26.11.01

(510), (511) 41 usługi festiwali muzycznych.

(210) 470650 (220) 2017 04 19

(731) LEADERSHIP CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sandomierz

(540) 12 pytań KISS PM

(510), (511) 9 książki elektroniczne do pobrania, książki 

w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, publikacje 

elektroniczne, publikacje w formie elektronicznej do po-

brania, 16 książki, książki edukacyjne, publikacje druko-

wane, publikacje edukacyjne, karty, drukowane materiały 

edukacyjne, 41 organizowanie kongresów i konferencji 

w celach kulturalnych i edukacyjnych, budowanie zespołu 

(edukacja), doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, 

doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowe-

go, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo 

w zakresie szkoleń, doradztwo zawodowe i coaching [do-

radztwo szkoleniowe i edukacyjne], edukacyjne usługi do-

radcze, kursy korespondencyjne, nauka na odległość, kursy 

szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, organizacja i prze-

prowadzanie seminariów szkoleniowych, organizowanie 

seminariów, organizowanie warsztatów, organizowanie 

wykładów, prowadzenie kursów dotyczących zarządzania 

działalnością gospodarczą, prowadzenie seminariów in-

struktażowych związanych z organizacją czasu, szkolenia 

związane z karierą zawodową, usługi edukacyjne dla doro-

słych dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne dla kadry 

kierowniczej, usługi edukacyjne dotyczące zarządzania, 

usługi edukacyjne w zakresie zarządzania, usługi szkolenia 

personelu działu sprzedaży, usługi szkoleniowe dotyczące 

zarządzania działalnością gospodarczą, usługi szkoleniowe 

w dziedzinie zarządzania projektami, usługi w zakresie or-

ganizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych.
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(210) 470653 (220) 2017 04 19

(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice

(540) dropingo

(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 

kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze-

nia zębów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, 

żele do wybielania zębów, maści kosmetyczne.

(210) 470676 (220) 2017 04 19

(731) GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) sympatia

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13

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

danych, procesory [centralne jednostki przetwarzania], czyt-

niki kodów kreskowych i znaków optycznych, nośniki ma-

gnetyczne, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwię-

ku, dyski kompaktowe, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, 

urządzenia do transmisji dźwięku, pamięci komputerowe, 

sterujące programy komputerowe, komputerowe urządze-

nia peryferyjne, pamięci komputerowe, aparatura do reje-

stracji dźwięku, karty inteligentne, zapisane magnetyczne 

nośniki danych, audio i video, publikacje elektroniczne jako 

moduły ładowalne, 16 książki, broszury, gazety, czasopisma, 

torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub 

tworzyw sztucznych, plakaty, afi sze, foldery, prospekty, ka-

lendarze, przewodniki, czcionki, fotografi e, nalepki, materia-

ły piśmienne, papeterie, atlasy, mapy, mapy geografi czne, 

35 usługi w zakresie wyszukiwania informacji dla osób trze-

cich w plikach komputerowych, usługi w zakresie wyszuki-

wania w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie 

zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie 

rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, internetowe 

usługi reklamowe, usługi prowadzenia sklepu lub hurtowni, 

w tym poprzez Internet, w zakresie: sprzętu komputerowe-

go, sprzętu elektronicznego, programów komputerowych, 

usługi w zakresie sortowania danych w bazach komputero-

wych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów re-

klamowych w postaci ulotek, prospektów, druków, próbek, 

usługi reklamowe, usługi w zakresie pozyskiwania danych 

do komputerowych baz danych, usługi w zakresie syste-

matyzacji komputerowych baz danych, usługi w zakre-

sie komputerowego zarządzania plikami, usługi ogłoszeń 

elektronicznych w zakresie reklamy, usługi w zakresie wy-

szukiwania informacji w plikach komputerowych, 38 usługi 

w zakresie przesyłania informacji tekstowych i obrazowych 

za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci inter-

netowej, usługi poczty elektronicznej, usługi w zakresie 

przesyłania informacji, połączenie ze światową siecią kom-

puterową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w za-

kresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy 

pomocy komputera, usługi łączności za pośrednictwem 

telefonii komórkowej, usługi w zakresie przydzielania do-

stępu do światowej sieci komputerowej, usługi telefonicz-

ne, usługi w zakresie transmisji programów telewizyjnych 

i/lub radiowych, usługi w zakresie internetowego serwisu 

informacyjnego, usługi w zakresie emisji telewizyjnej i/lub 

radiowej, usługi przekazu dźwięku i/lub obrazu, udostęp-

nianie programów telewizyjnych, audycji telewizyjnych, 

seriali telewizyjnych lub fi lmów za pośrednictwem sieci in-

formatycznych online w czasie wybranym przez odbiorcę, 

41 organizacja widowisk rozrywkowych, produkcja audycji 

radiowych, produkcja fi lmów dokumentalnych, reportaży, 

programów telewizyjnych organizacja teleturniejów i kon-

kursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem 

widzów, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem radia, 

telewizji, Internetu, usługi dostępu do usług rozrywkowych 

w systemie on-line, usługi wynajmowania sprzętu do na-

grywania, odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, dostarczanie 

informacji o rozrywce, programach radiowych i telewizyj-

nych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapi-

sywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami 

odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym 

przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video dźwię-

ku i obrazu poprzez Internet, usługi wynajmowania studia 

nagraniowego, fi lmowego, usługi organizacji i produkcji 

nagrań fi lmowych i/lub dźwiękowych, usługi organizacji 

imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, usługi 

obsługi technicznej i/lub organizacyjnej produkcji telewi-

zyjnej i/lub fi lmowej, 42 usługi w zakresie tworzenia i utrzy-

mywania stron internetowych dla osób trzecich, usługi 

w zakresie administrowania stronami internetowymi, usługi 

doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego i oprogra-

mowania, usługi programowania komputerowego, usługi 

w zakresie administrowania sieciowymi stronami kompu-

terowymi, usługi w zakresie analizy systemów kompute-

rowych, usługi w zakresie doradztwa w sprawach sprzętu 

komputerowego, usługi w zakresie instalacji oprogramo-

wania komputerowego, usługi w zakresie komputerowego 

zarządzania plikami, usługi w zakresie aktualizacji oprogra-

mowania komputerowego, usługi w zakresie powielania 

oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie pro-

gramowania, usługi w zakresie projektowania systemów 

komputerowych, usługi w zakresie odzyskiwania danych 

komputerowych, usługi w zakresie programowania kom-

puterów, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania 

komputerowego, usługi w zakresie projektowania oprogra-

mowania komputerowego, usługi w zakresie prac badaw-

czo-rozwojowych w dziedzinie informatyki oraz Internetu, 

telewizji i telekomunikacji, 45 usługi w zakresie doradztwa 

w zakresie własności intelektualnej, usługi w zakresie licen-

cjonowania własności intelektualnej, usługi w zakresie za-

rządzania prawami autorskimi, usługi w zakresie rejestracji 

domen internetowych.

(210) 470680 (220) 2017 04 19

(731) Uesugi Transporting Machinery MFG Co., Ltd, 

Osaka, JP

(540) PRESTAR

(531) 27.05.01

(510), (511) 12 wózki transportowe platformowe, taczki 

i wózki napędzane siłą ludzką, wozy, wózki.

(210) 470691 (220) 2017 04 20

(731) SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Inpower

(510), (511) 5 herbicydy, pestycydy, insektycydy, fungicydy.



22 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT33/2017

(210) 470705 (220) 2017 04 20

(731) BARABASZ MARCIN, Olsztyn

(540) V VETLINES zdrowie z natury

(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, pre-

paraty bakteriologiczne i bakterie do celów weterynaryjnych, 

preparaty biologiczne do celów weterynaryjnych, prepara-

ty chemiczne do celów weterynaryjnych, dodatki do pasz 

do celów leczniczych, preparaty enzymatyczne do celów 

weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych, leki 

do celów weterynaryjnych, preparaty z pierwiastkami śla-

dowymi dla zwierząt, preparaty i kultury z mikroelemen-

tami do celów weterynaryjnych, substancje odżywcze dla 

mikroorganizmów, dodatki mineralne do żywności, dodatki 

do pasz dla celów leczniczych, obroże i preparaty przeciw-

pasożytnicze dla zwierząt, lotony co celów weterynaryjnych, 

środki do mycia i środki odstraszające dla psów, prepara-

ty weterynaryjne i witaminowe, 31 pasza dla bydła, środki 

spożywcze dla bydła, dodatki do pasz nie do celów leczni-

czych, preparaty zwiększające niesienie się drobiu, napoje 

dla zwierząt domowych, preparaty wspomagające niesienie 

się drobiu, pasza wzmacniająca i odżywcza, pasza, wapno 

do pasz, pasza dla zwierząt tucznych, piasek aromatyczny 

dla zwierząt domowych - ściółka, pokarm dla zwierząt, po-

żywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, pożywienie dla 

zwierząt domowych, produkty uboczne w procesie obróbki 

ziarna zbóż na pasze dla zwierząt, proteiny dla zwierząt, po-

karm dla ptaków, produkty na ściółkę dla zwierząt, produkty 

do tuczenia zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, 

35 usługi z wykorzystaniem Internetu w zakresie zgrupowa-

nia, prezentowania i zbywania na rzecz osób trzecich oraz 

pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować różne 

towary w gabinetach lekarzy weterynarii, sklepie i hurtowni 

wyspecjalizowanej w sprzedaży pasz dla zwierząt oraz do-

datków do pasz do celów leczniczych i nie do celów leczni-

czych oraz suplementów dla drobiu i trzody chlewnej, agen-

cje importowe eksportowe.

(210) 470709 (220) 2017 04 20

(731) GRĄDZKI TOMASZ APOGEUM, Mińsk Mazowiecki

(540) APOGEUM

(510), (511) 35 agencje reklamowe, doradztwo w dziedzi-

nie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo 

w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, pisanie 

scenariuszy do celów reklamowych, prezentowanie produk-

tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja 

fi lmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamo-

wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie 

tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, 

reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, re-

klama zewnętrzna, tworzenie tekstów reklamowych, uak-

tualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, 

usługi w zakresie opracowania grafi cznego do celów re-

klamowych, 42 projektowanie opakowań, usługi grafi czne, 

wzornictwo przemysłowe.

(210) 470710 (220) 2017 04 20

(731) DMOWSKI PAWEŁ, Warszawa

(540) HALLO PIZZA Hallo Pizza

(531) 08.07.04, 16.01.11, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 43 usługi barowe, usługi restauracji, usługi ka-

teringowe, rezerwacja stolików w restauracjach, organizacja 

przyjąć [miejsca], organizacja przyjęć [żywność i napoje], 

udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy, 

spotkania.

(210) 470713 (220) 2017 04 20

(731) MURIC JUSUF, Warszawa

(540) BRAVO MIEJSCE SPOTKAŃ

(531) 27.05.01, 26.11.12, 01.15.15

(510), (511) 43 zaopatrywanie w żywność i napoje, mianowi-

cie usługi barów, usługi restauracyjne, usługi kawiarni, usługi 

restauracji samoobsługowych, usługi barów przekąskowych, 

usługi cateringowe.

(210) 470785 (220) 2017 05 30

(731) CALLEJA SERGIO, Warszawa

(540) Said
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.15, 26.13.99

(510), (511) 30 kawa, herbata, cukier, ryż, tapioka, sago, 

substytut kawy, mąka, chleb, herbatniki, ciastka, ciasta i wy-

roby cukiernicze, jadalne lody, batony spożywcze na ba-

zie zbóż, chrupki, chipsy zbożowe, miód, melasa, drożdże, 

proszek do pieczenia, sól, musztarda, pieprz, ocet, sosy, 

przyprawy, lód, kremy rozprowadzające, czekolada, wyroby 

czekoladowe i czekoladopodobne, praliny, wyroby czeko-

ladowe na ozdoby choinkowe, towary w czekoladowych 

pokrywach jadalnych z nadzieniem alkoholowym, wyroby 

cukiernicze, guma do żucia, guma do żucia bez cukru, cu-

kierki bez cukru.

(210) 470948 (220) 2017 04 26

(731) INTEGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Integreen

(510), (511) 9 instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania 

energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], akumula-

tory energii fotowoltaicznej, aparatura i urządzenia do gro-

madzenia elektryczności, baterie do ponownego ładowa-

nia, baterie elektryczne, ładowarki do baterii słonecznych, 

ładowalne baterie elektryczne, baterie słoneczne do użytku 

domowego, baterie słoneczne do celów przemysłowych, 

baterie słoneczne, urządzenia do magazynowania energii 

elektrycznej, falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne mo-

duły słoneczne, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowolta-

iczne, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycz-

nej, komórki fotowoltaiczne, matryce do paneli słonecznych, 

moduły słoneczne, ogniwa słoneczne, ogniwa słoneczne 

do wytwarzania energii elektrycznej, ogniwa słoneczne 

z krzemu krystalicznego, panele słoneczne, panele słonecz-

ne do wytwarzania energii elektrycznej, przenośne panele 

słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia 

fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecz-

nego na energię elektryczną, zestawy baterii.

(210) 470952 (220) 2017 04 26

(731) INTEGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) G

(531) 15.09.01, 15.09.10, 26.01.01, 26.01.16, 29.01.03, 27.05.01

(510), (511) 9 instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania 

energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], akumula-

tory energii fotowoltaicznej, aparatura i urządzenia do gro-

madzenia elektryczności, baterie do ponownego ładowa-

nia, baterie elektryczne, ładowarki do baterii słonecznych, 

ładowalne baterie elektryczne, baterie słoneczne do użytku 

domowego, baterie słoneczne do celów przemysłowych, 

baterie słoneczne, urządzenia do magazynowania energii 

elektrycznej, falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne mo-

duły słoneczne, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowolta-

iczne, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycz-

nej, komórki fotowoltaiczne, matryce do paneli słonecznych, 

moduły słoneczne, ogniwa słoneczne, ogniwa słoneczne 

do wytwarzania energii elektrycznej, ogniwa słoneczne 

z krzemu krystalicznego, panele słoneczne, panele słonecz-

ne do wytwarzania energii elektrycznej, przenośne panele 

słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia 

fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecz-

nego na energię elektryczną, zestawy baterii.

(210) 470953 (220) 2017 04 26

(731) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski

(540) TRADYCJE BROWARNICZE OD XIII WIEKU PIOTRKÓW 

TRYBUNALSKI 1217 BOHEMIAN-STYLE PILSNER 

TRYBUNAŁ Export

(531) 02.01.04, 02.01.23, 05.07.02, 05.11.15, 07.01.24, 09.01.10, 

24.01.05, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 piwo.

(210) 470958 (220) 2017 04 26

(731) SARSAR MONIKA GOOD CHOICE, Poznań

(540) JaKUBEK DRINK BAR

(531) 08.07.01, 01.15.19, 05.07.12, 05.07.22, 11.03.06, 11.03.02, 

26.11.01, 26.11.08, 27.05.01

(510), (511) 35 usługi doradcze w zakresie reklamy dla fran-

czyzobiorców, usługi doradztwa biznesowego związane z za-

kładaniem i prowadzeniem franczyz, usługi świadczone przez 

franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przed-

siębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządza-

niu nimi, 41 usługi klubowe, usługi rozrywkowe świadczone 

w klubach nocnych, 43 bary, oferowanie żywności i napojów 

w restauracjach i barach, organizacja przyjęć w zakresie do-

starczania żywności i napoi, usługi kateringowe, usługi kok-

tajlbarów, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, usługi 

w zakresie bankietów.

(210) 470962 (220) 2017 04 26

(731) INTEGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Active Home

(510), (511) 9 instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania 

energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], akumula-

tory energii fotowoltaicznej, aparatura i urządzenia do gro-
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madzenia elektryczności, baterie do ponownego ładowa-

nia, baterie elektryczne, ładowarki do baterii słonecznych, 

ładowalne baterie elektryczne, baterie słoneczne do użyt-

ku domowego, baterie słoneczne do celów przemysło-

wych, baterie słoneczne, urządzenia do magazynowania 

energii elektrycznej, falowniki fotowoltaiczne, fotowolta-

iczne moduły słoneczne, kalibrowane referencyjne ogniwa 

fotowoltaiczne, kolektory słoneczne do wytwarzania ener-

gii elektrycznej, komórki fotowoltaiczne, matryce do paneli 

słonecznych, moduły słoneczne, ogniwa słoneczne, ogni-

wa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, ogni-

wa słoneczne z krzemu krystalicznego, panele słoneczne, 

panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 

przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii elek-

trycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania pro-

mieniowania słonecznego na energię elektryczną, zestawy 

baterii.

(210) 470981 (220) 2017 04 26

(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Bakoma START & GO PROSTY SKŁAD

(531) 05.07.02, 05.07.09, 08.03.25, 05.07.13, 05.07.18, 26.03.01, 

26.03.16, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 produkty, półprodukty i napoje mleczne lub 

z przewagą mleka, napoje i desery mleczne lub na bazie 

mleka, jogurtowe, mleczno - owocowe, jogurty, kefi ry, dania 

i desery gotowe, mrożone i w proszku na bazie mleka, owoce 

mrożone, owocowe desery, przeciery, musy, sałatki, dżemy 

i marmolady owocowe, galaretki owocowe, pasty owocowe, 

kompoty, produkty mleczne z dodatkami owocowymi, de-

sery jogurtowe z owocami.

(210) 470993 (220) 2017 04 26

(731) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów

(540) Tropical BIOTERRA

(531) 03.09.01, 03.09.24, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 

29.01.15

(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) 470997 (220) 2017 04 27

(731) Apotex Europe B.V., Leiden, NL

(540) Apopiclon

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne na receptę stoso-

wane w przypadku bezsenności.

(210) 470998 (220) 2017 04 27

(731) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL

(540) ApoDream

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne na receptę stoso-

wane w przypadku bezsenności.

(210) 471004 (220) 2017 04 27

(731) PIETRZAK JACEK LODY MARSJANO, Ciechanów

(540) Lody Kręcone

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.22

(510), (511) 30 lody.

(210) 471006 (220) 2017 04 27

(731) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL

(540) Zapoclon

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne na receptę stoso-

wane w przypadku bezsenności.

(210) 471008 (220) 2017 04 27

(731) KROTEX-PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) KROTEX

(531) 26.01.06, 27.05.01

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, dietetyczne środ-

ki medyczne, biologiczne i bakteriologiczne preparaty 

do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów me-
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dycznych i farmaceutycznych, dietetyczna żywność przy-

stosowana do celów leczniczych, guma do żucia do celów 

leczniczych, herbata lecznicza, preparaty farmaceutyczne 

do kąpieli, zioła i oleje lecznicze, leki, preparaty z mikro-

elementami i mikroorganizmami do celów medycznych, 

preparaty medyczne do odchudzania, preparaty farma-

ceutyczne do pielęgnacji skóry, plastry, materiały opatrun-

kowe, środki dezynfekcyjne, 10 butelki dla niemowląt i za-

mknięcia do butelek dla niemowląt, smoczki do butelek, 

smoczki dziecięce, laktatory do ściągania mleka, wkładki 

laktacyjne jednorazowe i wielorazowe, muszle laktacyjne, 

29 jogurty probiotyczne, produkty probiotyczne na bazie 

mleka i produktów mlecznych, substancje dietetyczne 

do celów żywienia na bazie mleka, produktów mlecznych, 

olejów i tłuszczów jadalnych, środki zmniejszające apetyt 

do celów żywienia na bazie mleka, produktów mlecznych, 

olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły spożyw-

cze na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłusz-

czów jadalnych, artykuły spożywcze uzupełniające dla 

celów żywienia na bazie białek, tłuszczów, aminokwasów, 

kwasów tłuszczowych z dodatkiem witamin, składników 

mineralnych, pierwiastków śladowych, dietetyczne pro-

dukty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw i owo-

ców, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone 

witaminami, solami mineralnymi, aminokwasami, kwasami 

tłuszczowymi, wszystkie ww produkty nie do celów me-

dycznych, 30 napary dietetyczne do celów żywienia, die-

tetyczne napoje przystosowane do celów żywienia na wę-

glowodanów, dietetyczne napoje na bazie węglowodanów 

przystosowane do celów żywienia, produkty probiotyczne 

na bazie węglowodanów, produkty żywnościowe diete-

tyczne do celów żywienia na węglowodanów, produkty 

żywnościowe dietetyczne na bazie węglowodanów do ce-

lów żywienia, preparaty zbożowe dietetyczne do celów ży-

wienia, żywność dietetyczna na bazie węglowodanów, die-

tetyczne produkty spożywcze na bazie węglowodanów, 

dodatki odżywcze do celów żywienia na bazie węglowoda-

nów, wszystkie ww. produkty nie do celów medycznych.

(210) 471011 (220) 2017 04 27

(731) CRIDO TAXAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) DOTACJOMETR

(510), (511) 36 usługi fi nansowe, doradztwo fi nansowe, 

usługi w zakresie dotacji fi nansowych, informacje fi nan-

sowe, informacje o dotacjach, pozyskiwanie funduszy, 

pozyskiwanie pomocy publicznej, informacja o pomocy 

publicznej.

(210) 471015 (220) 2017 04 27

(731) BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza

(540) TERATEC

(510), (511) 19 wyroby betonowe, kostka brukowa, płyty 

betonowe, w tym chodnikowe i tarasowe, elementy betono-

we - stopnie schodowe, elementy fasadowe i ogrodzeniowe, 

elementy konstrukcyjne wspornikowe wykonane z betonu 

których powierzchnia została wykończona poprzez obróbkę 

szlifowania a następnie piaskowania, 42 doradztwo w zakre-

sie technologii wykańczania powierzchni wyrobów z betonu 

poprzez obróbkę szlifowania a następnie piaskowania.

(210) 471058 (220) 2017 04 27

(731) BARBACHOWSKI RAFAŁ, Warszawa

(540) CEGIELNIA PLECEWICE 1967

(531) 27.05.01, 29.01.01, 07.15.01

(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane, cegła 

ceramiczna, niemetalowe konstrukcje budowlane, budow-

lane płyty niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, 

niemetalowe pokrycia dachowe, tynki, gładzie tynkarskie, 

stiuki, sztukaterie, płyty gipsowo - kartonowe, niemetalowe 

okładziny ścienne i podłogowe, kruszywa, marmur, okładzi-

ny, ściany, kostki, listwy dekoracyjne, ceramika budowlana, 

35 sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych, 

37 usługi budowlane, nadzór budowlany, 40 wytwarzanie 

i obróbka ceramiki budowlanej, 42 doradztwo budowlane.

(210) 471158 (220) 2017 05 04

(731) SKLEPY PO DRODZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) DELIKATESY BEZ KARTEK

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01

(510), (511) 35 usługi zarządzania i administrowania działal-

nością handlową, pomoc i doradztwo w zarządzaniu oraz 

administrowaniu przedsiębiorstwami handlowymi, sieciami 

sklepów, hurtowniami oraz w zakresie prowadzenia działal-

ności gospodarczej, usługi reklamowe, rozpowszechnianie 

informacji na temat sprzedawanych towarów oraz pro-

wadzenie baz danych w zakresie artykułów spożywczych 

i przemysłowych, usługi aranżacji towarów, witryn i wy-

staw, usługi związane ze sprzedażą promocyjną w zakresie 

artykułów spożywczych i przemysłowych, organizowanie 

targów, wystaw, pokazów w celach handlowych i reklamo-

wych, kojarzenie kontrahentów oraz zawieranie transakcji 

handlowych, usługi związane ze sprzedażą detaliczną, hur-

tową oraz przez Internet w zakresie artykułów spożywczych 

i przemysłowych.

(210) 471171 (220) 2017 05 04

(731) ZRZESZENIE TRANSPORTU PRYWATNEGO, Szczecin

(540) Radio TAXI 196 22 ZRZESZENIE SZCZECIN  

(531) 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 39 przewóz osób i rzeczy transportem 

samochodowym.

(551) wspólny znak towarowy
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(210) 471234 (220) 2017 05 04

(731) GUANGZHOU LIWEI ELECTRONICS CO., LTD., Baiyun, 

Guangzhou, CN

(540) Bluedio

(531) 27.05.01, 28.03.99

(510), (511) 9 głośniki, nośniki do rejestracji dźwięku, obudo-

wy głośników, słuchawki, urządzenia do transmisji dźwięku, 

sprzęt peryferyjny do komputerów, smartfony, baterie elek-

tryczne, radia, materiały na przewody instalacji elektrycznych 

[druty, kable].

(210) 471252 (220) 2017 05 05

(731) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

TRZEBINIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzebinia

(540) NZOZ Trzebinia

(531) 27.05.01, 03.11.01, 03.11.03, 26.01.15, 26.01.16, 26.13.25, 

29.01.14

(510), (511) 35 usługi reklamowe w zakresie produktów 

farmaceutycznych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środ-

ków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 

zaopatrzenia medycznego, zarządzanie administracyjne 

ośrodkami medycznymi, prowadzenie osobistych rejestrów 

i akt historii medycznej, zarządzanie ośrodkami medycz-

nymi na rzecz osób trzecich, usługi sprzedaży detalicznej 

w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hur-

towej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży 

detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi 

sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, 

udzielanie statystycznych informacji o działalności gospo-

darczej dotyczących zagadnień medycznych, zarządzanie 

kosztami medycznymi, kompilacja danych statystycznych 

dotyczących badań medycznych, 36 wynajem nieruchomo-

ści, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], admini-

strowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościa-

mi, 37 konserwacja nieruchomości, remont nieruchomości, 

39 akcje ratunkowe [transport], transport karetkami ratunko-

wymi, usługi powietrznego pogotowia ratunkowego trans-

port podczas akcji ratunkowych, akcje ratunkowe, holowanie 

i ratownictwo, 44 ambulatoryjna opieka medyczna, analizy 

medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, badania medycz-

ne, badania przesiewowe, badania psychologiczne, badania 

rentgenowskie w celach medycznych, badania w celu oce-

ny zagrożenia dla zdrowia badanie słuchu, domowa opieka 

pielęgniarska, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, do-

radztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez 

lekarzy i wykwalifi kowany personel medyczny, fi zjoterapia, 

informacja medyczna, przychodnie medyczne, konsultacje 

medyczne, psychiatryczne i psychologiczne, leczenie alergii, 

leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odu-

rzające, leczenie psychologiczne, masaże, monitorowanie 

pacjentów, ochrona zdrowia, opieka medyczna i zdrowotna, 

opieka pielęgniarska opieka psychologiczna, opieka zdrowot-

na związana z osteopatią, opracowywanie indywidualnych 

programów rehabilitacji fi zycznej, organizowanie zakwatero-

wania w sanatoriach, ośrodki zdrowia, pielęgniarstwo geria-

tryczne, pomoc medyczna, pomoc medyczna w nagłych wy-

padkach, pomoc stomatologiczna, poradnictwo dietetyczne 

oraz medyczne, poradnictwo psychologiczne dla personelu, 

poradnictwo psychologiczne, w zakresie odżywiania oraz 

w zakresie zdrowia publicznego, poradnictwo związane z te-

rapią zajęciową, porady medyczne dla osób niepełnospraw-

nych, porady w zakresie farmakologii, profesjonalne doradz-

two związane z dietą, prowadzenie placówek medycznych, 

przeprowadzanie badań medycznych, przeprowadzanie 

ocen i badań psychologicznych, przeprowadzanie diagnozy 

chorób, przeprowadzenie badań przesiewowych, przygo-

towywanie i wydawanie lekarstw, przygotowywanie profi li 

psychologicznych, przygotowywanie raportów dotyczą-

cych kwestii medycznych, psychiatria, psychoterapia, rehabi-

litacja fi zyczna, rehabilitacja pacjentów uzależnionych od al-

koholu, stomatologia kosmetyczna, stomatologia z sedacją, 

świadczenie pomocy medycznej, świadczenie usług badań 

przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, świadcze-

nie usług medycznych, świadczenie usług w zakresie opieki 

zdrowotnej, terapia mowy i słuchu, terapia psychologiczna 

dla małych dzieci, terapia w zakresie rzucenia palenia, terapia 

zajęciowa i rehabilitacja, testy psychiatryczne, udostępnia-

nie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, 

udostępnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicz-

nej, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fi zycznych 

do celów rehabilitacji zdrowotnej, udzielanie informacji w za-

kresie wypożyczania maszyn i aparatury medycznej, udziela-

nie informacji zdrowotnej, udzielanie informacji związanych 

z usługami medycznymi, usługi analiz oraz badań medycz-

nych związanych z leczeniem osób, usługi charytatywne, 

mianowicie świadczenie usług medycznych dla osób po-

trzebujących, usługi dentystyczne, usługi dermatologiczne 

w zakresie leczenia chorób skóry, usługi diagnostyki medycz-

nej [testy i analizy], usługi doradcze w zakresie zdrowia, usłu-

gi farmaceutyczne, usługi ginekologiczne, usługi indywidu-

alnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, 

usługi informacji medycznej, usługi placówek zdrowia, usługi 

lekarskie oraz medyczne, usługi opieki medycznej oraz lekar-

skiej, usługi opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem 

sieci zakontraktowanych jednostek służby zdrowia, usługi 

ortodontyczne, paramedyczne, pielęgniarstwa pediatrycz-

nego, w zakresie zdrowia psychicznego, psychoterapeutycz-

ne, rentgenowskie, świadczone przez dietetyków, terapeu-

tyczne, w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena 

sprawności fi zycznej, usługi w zakresie poradni chirurgicz-

nej, neurologicznej, reumatologicznej, okulistycznej, laryn-

gologicznej, stomatologicznej, pulmonologicznej, kardiolo-

gicznej, dermatologiczno-wenerologicznej, onkologicznej, 

diabetologicznej, dietetycznej, medycyny sportowej, chirur-

giczne- urazowo - ortopedycznej, usługi pracowni USG, RTG, 

EEG, EKG, fi zjoterapii, endokrynologicznej, usługi w zakresie 

diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie leczenia uzależ-

nień, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakre-

sie lekarskich wizyt domowych, usługi w zakresie psychologii 

pracy, usługi w zakresie szczepień, usługi w zakresie terapii 

zajęciowej, wynajem urządzeń medycznych, wypożyczanie 

sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia, zapew-

nianie leczenia medycznego, zapewnianie obiektów i sprzę-

tu do rehabilitacji fi zycznej.
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(210) 471286 (220) 2017 05 08

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

(540) Ammko Barszcz czerwony Zupa Błyskawiczna 

z Kluskami oryginalne kluski Vifon

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

(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) 471287 (220) 2017 05 08

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

(540) Ammko Pomidorowa Zupa Błyskawiczna z Kluskami 

oryginalne kluski Vifon

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.09.17, 08.07.01, 08.07.03, 11.03.11, 

11.03.20

(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) 471289 (220) 2017 05 08

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

(540) Ammko Rosół Zupa Błyskawiczna o Smaku Kurczaka 

z Kluskami oryginalne kluski Vifon

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.09.01, 05.09.06, 08.07.01, 08.07.03, 

11.03.11, 11.03.20

(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.
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(210) 471471 (220) 2017 05 10

(731) AZB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ABOUTSOURCING

(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe dla osób 

trzecich, prowadzenie agencji reklamowych, reklama on-li-

ne za pośrednictwem sieci komputerowej, pośrednictwo 

i doradztwo handlowe, również opiniowanie i ekspertyzy, 

analizy kosztów, biura pośrednictwa pracy, badania bizne-

sowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradz-

two w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie 

zarządzania personelem, usługi public relations, doradztwo 

w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, do-

starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 

i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, foto-

kopiowanie, obsługa administracyjna fi rm na zlecenie, usługi 

księgowe, usługi kadrowo - płacowe, usługi biurowe, usługi 

sekretarskie, obsługa administracyjna fi rm, organizowanie 

targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing, 

pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowy-

mi lub handlowymi, zarządzanie hotelami, przeprowadzanie 

testów psychologicznych w celu selekcji personelu, usługi 

podatkowe, przygotowywanie zeznań podatkowych, wyce-

ny handlowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w kompu-

terowych bazach danych, badania opinii publicznej, badania 

rynkowe, biura pośrednictwa pracy, komputerowe zarządza-

nie plikami, optymalizacja stron internetowych, 36 analizy 

fi nansowe, doradztwo w sprawach fi nansowych, badanie 

sprawozdań fi nansowych, doradztwo w zakresie długów, in-

formacje fi nansowe, transakcje fi nansowe, usługi fi nansowa-

nia, usługi likwidacji przedsiębiorstw, fi nansowe, zarządzanie 

fi nansami, zarządzanie nieruchomościami, usługi instytucji 

kredytowych innych niż banki, 40 usługi poligrafi czne, 41 fo-

tografi a, fotoreportaże, informacja o edukacji, komputerowe 

przygotowanie materiałów do publikacji, montaż taśm wi-

deo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie, nauczanie 

indywidualne, usługi w zakresie oświaty, usługi edukacyjne 

świadczone przez szkoły, organizowanie i prowadzenie kon-

ferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, 

konkursów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych 

lub edukacyjnych, produkcja fi lmów, innych niż reklamowe, 

produkcja mikrofi lmów, studia fi lmowe, publikowanie ksią-

żek, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, pu-

blikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, udo-

stępnianie fi lmów on-line nie do pobrania, udostępnianie 

obiektów i sprzętu dol salonów gier, sprzętu rekreacyjnego 

i sportowego, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy 

symulatorów, usługi wydawnicze, 42 doradztwo w zakresie 

oprogramowania komputerowego, doradztwo dotyczące 

bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie 

projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, do-

radztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 

odzyskiwanie danych komputerowych, hosting serwerów, 

hosting stron internetowych, usługi doradcze w dziedzinie 

technologii komputerowej, usługi podmiotów zewnętrznych 

w dziedzinie informatyki, tworzenie i utrzymywanie stron in-

ternetowych dla osób trzecich, wypożyczanie oprogramo-

wania komputerowego, 45 usługi prawne, pomoc prawna, 

badania prawne, doradztwo w zakresie własności intelektu-

alnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego, 

licencjonowanie własności intelektualnej, monitorowanie 

praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawne-

go, prawne administrowanie licencjami.

(210) 471499 (220) 2017 05 11

(731) FUNDACJA MAŁA POLSKA W NEPALU, Warszawa

(540) MAŁA POLSKA W NEPALU - LITTLE POLAND IN 

NEPAL

(531) 27.05.01, 26.11.03, 06.01.02, 02.09.15, 29.01.13

(510), (511) 36 organizowanie i udzielanie pomocy fi nan-

sowej podmiotom dotkniętym kataklizmami, organizowa-

nie funduszy na cele dobroczynne, inwestowanie funduszy 

na cele charytatywne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 

usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, orga-

nizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], 

usługi zbierania funduszy na cele dobroczynne, zbiórki fun-

duszy i sponsorowanie fi nansowe, sponsorowanie fi nansowe, 

pozyskiwanie kapitału fi nansowego, pozyskiwanie funduszy 

na projekty humanitarne, fi nansowanie edukacji dzieci, w tym 

fi nansowanie podręczników, pomocy naukowych, fi nanso-

wanie sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego, two-

rzenie funduszy fi nansowania kosztów leczenia i rehabilitacji 

osób potrzebujących, zbiórka funduszy do fi nansowania akcji 

dożywiania ludzi, fi nansowanie akcji wspomagających kobiety 

chcące podjąć pracę zarobkową, 37 prowadzenie działalności 

w zakresie budownictwa, w szczególności odbudowywania 

budynków, rozbiórki budynków, wiercenia studni, instalowania 

drzwi i okien, izolowania budynków, malowania, murowania, 

pomoc w zakresie budownictwa, usługi w zakresie odrestau-

rowywania i/lub naprawy budynków, działalność w zakresie 

remontu budynków, prowadzenie działalności informacyjnej 

oraz doradczej w zakresie budownictwa, 41 nauczanie, dzia-

łalność edukacyjna, organizowanie edukacji w szczególności 

dzieci, młodzieży, kobiet, usługi w zakresie organizowania 

i prowadzenia, szkoleń, konferencji, seminariów, kongresów 

z zakresu niesienia pomocy podmiotom i obszarom dotknię-

tym kataklizmami, usługi w zakresie edukacji, upowszechnia-

nia wiedzy o skutkach kataklizmów oraz możliwości pomocy 

potrzebującym.

(210) 471533 (220) 2017 05 11

(731) JERONIMO MARTINS DROGERIE I FARMACJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn

(540) hebe Nolea

(531) 03.13.01, 03.13.24, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-

ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania, 

ścierania i odświeżania, produkty perfumeryjne, środki perfu-

meryjne i zapachowe, olejki eteryczne, ekstrakty aromatyczne, 

kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, 
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kremy, mydła i żele, preparaty do kąpieli, preparaty do pielę-

gnacji skóry, oczu i paznokci, płyny do pielęgnacji włosów, 

preparaty do włosów, preparaty do depilacji i golenia, środki 

do higieny jamy ustnej, chusteczki nasączone preparatami 

kosmetycznymi, chusteczki nawilżane do celów higienicz-

nych i kosmetycznych, środki toaletowe, bawełniane płatki 

kosmetyczne, patyczki z watą do celów kosmetycznych, wata 

kosmetyczna, 4 świece i knoty do oświetlenia, 5 preparaty 

farmaceutyczne i weterynaryjne, suplementy diety i prepa-

raty dietetyczne, produkty higieniczne dla kobiet, substancje 

chłonne do higieny osobistej, preparaty i materiały diagno-

styczne, testy ciążowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz 

lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty ułatwiające 

ząbkowanie, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe 

i aplikatory, plastry, mydła i detergenty lecznicze, środki odka-

żające, żywność dla niemowląt, pieluchy dla niemowląt i doro-

słych, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, 8 przybory 

do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi, przybory do układania 

włosów, przybory do manicure i pedicure, przybory do ob-

cinania i usuwania włosów, zestawy do golenia, maszynki 

i ostrza do golenia, przybory do depilacji, przyrządy do przy-

gotowywania żywności, noże kuchenne i przybory do cięcia, 

sztućce do jedzenia, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa 

domowego, pojemniki, zastawa stołowa, szczotki I inne arty-

kuły do czyszczenia, gąbki kuchenne, przybory kosmetyczne 

i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, pędzle (z wyjątkiem 

pędzli malarskich), nocniki dziecięce, nakładki na toalety dla 

dzieci, kubeczki do karmienia dzieci, kubki do nauki picia dla 

niemowląt i dzieci.

(210) 471561 (220) 2017 05 12

(731) WATOŁA PRZEMYSŁAW FARMAPLUS, Gliwice

(540) farma PLUS

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.13.01, 24.13.13

(510), (511) 3 kosmetyki, produkty i środki ziołowe do celów 

kosmetycznych, balsamy ziołowe do celów kosmetycznych, 

kremy, emulsje, płyny, żele, pianki, oliwki i balsamy kosme-

tyczne, 5 kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, 

płyny, żele, pianki, oliwki i balsamy lecznicze.

(210) 471609 (220) 2017 05 12

(731) SERTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy

(540) T SERTOP TYCHY alu Hauskyjza ślōnski maszket 

SER SMAŻONY Z KMINKIEM

(531) 01.03.02, 01.03.13, 26.01.18, 09.01.11, 09.01.17, 07.15.08, 

05.07.01, 24.15.02, 24.15.13, 26.01.01, 26.01.04, 25.01.01, 

27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 sery, sery dojrzałe, sery dojrzałe z pleśnią, 

świeże sery, sery miękkie, sery topione, sery śmietankowe, 

sery z przyprawami, serki z dodatkami w postaci zbóż, ziaren, 

orzechów, owoców, sery smażone.

(210) 471613 (220) 2017 05 12

(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin

(540) COLON CandiSTOP

(510), (511) 5 suplementy diety, produkty lecznicze, środ-

ki dietetyczne dla celów medycznych, produkty farma-

ceutyczne, witaminy, dodatki mineralne do żywności, 

dietetyczne środki spożywcze, parafarmaceutyki, wody 

mineralne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, 

preparaty ziołowe do celów medycznych, herbaty ziołowe 

do celów leczniczych, herbaty lecznicze, napary lecznicze, 

zioła lecznicze, preparaty do celów medycznych i wetery-

naryjnych, preparaty biologiczne do celów medycznych 

i weterynaryjnych.

(210) 471616 (220) 2017 05 13

(731) GRZONKA ALEKSANDRA PRACOWNIA PROJEKTOWA 

CECHOWNIA, Katowice

(540) Laga kreatywna linia meblowa

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.01.16

(510), (511) 20 meble oraz wyroby stolarskie i artystyczne 

z drewna i materiałów drewnopochodnych, barki ruchome 

meble, biurka jako meble, meble biurowe, bufety ruchome 

jako meble, dekoracje przestawne, drzwi do mebli, łóżecz-

ka dla małych dzieci, wysokie krzesła dla dzieci, dzieła sztu-

ki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, fi gurki 

jako statuetki z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, fo-

tele, gabloty jako meble, jaśki jako poduszki, kanapy, kana-

py jako otomany, stojaki na kapelusze, kartoteki jako meble, 

półki do kartotek jako meble, kasety drewniane lub z two-

rzyw sztucznych, kojce dla dzieci, kołyski, komody, kon-

strukcje drewniane łóżka, kozły jako stojaki meblowe, kółka 

samonastawne do mebli niemetalowe, kredensy, kredensy 

kuchenne, krzesła, podpory pod książki, kwietniki jako me-

ble, ławy jako meble, łóżka, łóżka wodne nie do celów lecz-

niczych, materace, materace sprężynowe do łóżek, meble, 

przegrody drewniane do mebli, wykończeniowe elementy 

plastikowe do mebli, meble metalowe, meble szkolne, pół-

ki meblowe, osprzęt niemetalowy do mebli, stojaki na para-

sole, parawany jako meble, plecionki ze słomy z wyjątkiem 

mat, podnóżki, poduszki, popiersia z drewna, wosku, gipsu 

lub tworzyw sztucznych, posągi z drewna, wosku, gipsu, 

pościel, oprócz bielizny pościelowej, półki biblioteczne, 

pulpity jako meble, ramy do obrazów, kształtki na ramy ob-

razów, listwy do ram obrazów, regały jako meble, siedzenia 

jako meble, sofy, wyroby stolarstwa meblowego, stoliki pod 

maszyny do pisania, stoliki ruchome pod komputery, blaty 

do stołów, stoły, stoły do masażu, stoły metalowe, szafki 

na akta, szafki na ręczniki jako meble, szafki niemetalowe 



30 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT33/2017

do przechowywania żywności, szezlongi, taborety, toaletki 

jako meble, wózki meblowe, zagłówki jako meble, zagłówki, 

wałki, wieszaki na ubrania, zasłony z plecionek drewniane 

do mebli, 35 sprzedaż na rzecz osób trzecich mebli, wyro-

bów z drewna i materiałów drewnopochodnych, artykułów 

wyposażenia wnętrz dla domu, w tym wyposażenia jadalni, 

kuchni, łazienki, dekoracji, dywanów, oświetlenia, teksty-

liów, zegarów w szczególności w sklepach detalicznych, 

w tym wielkopowierzchniowych, hurtowniach oraz za po-

średnictwem Internetu.

(210) 471636 (220) 2017 05 15

(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie

(540) RAJSKA POKUSA

(510), (511) 29 bita śmietana, dżemy, galaretki owocowe, 

jogurt, kefi r jako napój mleczny, koktajle mleczne, kompo-

zycje owoców przetworzonych, marmolada, miąższ owo-

ców, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko 

kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżo-

we, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko 

sojowe, mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, 

mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, napo-

je na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka mig-

dałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, orzechy 

aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe 

przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne prze-

tworzone, owoce gotowane, owoce konserwowane, owo-

ce lukrowane, owoce w puszkach, przecier jabłkowy, prze-

kąski na bazie owoców, rodzynki, sałatki owocowe, wiórki 

kokosowe, 30 aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, 

batony zbożowe, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, chałwa, 

ciasto jako masa do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, 

ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukierki miętowe, cze-

kolada, czekolada pitna, dekoracje cukiernicze do ciast, go-

fry, guma do żucia, herbatniki petit-beurre, jogurt mrożony 

jako lody spożywcze, kakao, karmelki jako cukierki, krakersy, 

lody, makaroniki jako wyroby cukiernicze, marcepan, miód, 

musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napoje cze-

koladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje 

na bazie kakao, napoje na bazie kawy, orzechy w czeko-

ladzie, owocowe galaretki jako wyroby cukiernicze, pasty 

czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty 

na bazie czekolady, pastylki jako wyroby cukiernicze, pier-

nik, pomadki jako cukierki, pralinki, przekąski na bazie ryżu, 

przekąski na bazie zbóż, ptifurki jako ciasteczka, puddingi, 

sorbety jako lody, sosy owocowe, tarty z owocami, wafl e 

ryżowe, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie 

migdałów wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachi-

dowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysoko-

proteinowe batoniki zbożowe.

(210) 471637 (220) 2017 05 15

(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie

(540) PYCHOZAURY

(510), (511) 29 bita śmietana, chipsy owocowe, chipsy 

ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, dżemy, 

galaretki, galaretki owocowe, hot dogi w cieście kukury-

dzianym, jogurt, kefi r jako napój mleczny, kiełbaski do hot-

dogów, kiełbaski w cieście, koktajle mleczne, kompozycje 

owoców przetworzonych, krem na bazie masła, marmo-

lada, masło arachidowe, masło kakaowe, miąższ owoców, 

mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko ko-

kosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, 

mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko so-

jowe, mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, mro-

żone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje 

na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka mig-

dałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, nasiona 

słonecznika przetworzone, nasiona przetworzone, orzechy 

aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy lasko-

we przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne 

przetworzone, owoce gotowane, owoce konserwowane, 

owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasty na bazie orze-

chów, produkty serowarskie, przecier jabłkowy, przeciery 

warzywne, przekąski na bazie owoców, rodzynki, sałatki 

owocowe, sałatki warzywne, serwatka, sos żurawinowy 

jako kompot, substytuty mleka, wiórki kokosowe, zsiadłe 

mleko, 30 aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, ba-

tony zbożowe, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, chałwa, 

cheeseburgery, chipsy jako produkty zbożowe, chleb, 

ciasto jako masa do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, 

ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmo-

wy, cukierki miętowe, cynamon jako przyprawa, czekolada, 

czekolada pitna, dekoracje cukiernicze do ciast, drożdże, 

enzymy do ciast, gałka muszkatołowa, gofry, guma do żu-

cia, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, im-

bir jako przyprawa, jogurt mrożony jako lody spożywcze, 

kakao, kanapki, kanapki z parówką jako hot dogi, karmelki 

jako cukierki, krakersy, kukurydza prażona jako popcorn, 

kurkuma, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, lody, lu-

kier do ciast, lukier lustrzany jako polewa lustrzana, lukrecja 

dla cukiernictwa, makaroniki jako wyroby cukiernicze, mar-

cepan, miód, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, 

naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe 

z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, 

napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie 

herbaty, orzechy w czekoladzie, owocowe galaretki jako 

wyroby cukiernicze, pasta migdałowa, pasty czekolado-

we do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie 

czekolady, pastylki jako wyroby cukiernicze, piernik, pizza, 

placki, płatki kukurydziane, pomadki jako cukierki, pralinki, 

proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, prze-

kąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki jako 

ciasteczka, puddingi, słodziki naturalne, sorbety jako lody, 

sosy owocowe, sosy sałatkowe, suchary, syrop z agawy jako 

słodzik naturalny, syropy i melasa, tarty z owocami, wafl e 

ryżowe, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do deko-

racji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie 

migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachi-

dowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysoko-

proteinowe batoniki zbożowe, 32 bezalkoholowe wyciągi 

z owoców, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, 

lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe 

na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, 

napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalko-

holowe o smaku kawy, napoje izotoniczne, napoje na bazie 

owoców i warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substy-

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

napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe 

wzbogacane proteinami, napój imbirowy, bezalkoholowe 

napoje z soków owocowych, owocowe nektary bezalkoho-

lowe, soki, soki warzywne jako napoje, sorbety jako napoje, 

syrop do lemoniady, syropy do napojów, woda jako napoje, 

woda gazowana, woda litowa, woda mineralna jako napo-

je, woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa.
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(210) 471646 (220) 2017 05 15

(731) LENART IRENEUSZ OMEGA, Gorzów Wielkopolski

(540) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ORANŻADA napój 

gazowany 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(531) 08.07.01, 11.03.01, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 32 napoje i wody gazowane i niegazowane.

(210) 471654 (220) 2017 05 15

(731) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec

(540) KONIEC ŚWIATA

(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) 471656 (220) 2017 05 15

(731) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec

(540) PIERWSZA POMOC

(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) 471657 (220) 2017 05 15

(731) MIKOŁAJKO PRZEMYSŁAW, Chwalęcice

(540) PROWOKATOR

(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.04.04, 26.04.09

(510), (511) 25 odzież męska.

(210) 471673 (220) 2017 05 15

(731) ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) yego sensitiv

(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do mycia i pie-

lęgnacji włosów, szampony, odżywki, lotony, farby do wło-

sów, środki do pielęgnacji i ochrony skóry, kremy, balsamy, 

żele, mleczka, emulsje, peelingi, toniki, maseczki, płyny 

regeneracyjne, preparaty kosmetyczne do i po opalaniu, 

środki do mycia, mydła, żele, preparaty do kąpieli, preparaty 

do higieny intymnej, preparaty do golenia, przed i po gole-

niu, wody toaletowe, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki 

do masażu, antyperspiranty, dezodoranty osobiste, środki 

do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki 

nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 pro-

dukty i półprodukty farmaceutyczne, produkty kosmetyczne 

o działaniu leczniczym, lecznicze środki do mycia i pielęgna-

cji włosów, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybak-

teryjne, produkty higieniczne, środki sanitarne stosowane 

w lecznictwie i higienie osobistej, środki dezynfekcyjne.

(210) 471675 (220) 2017 05 15

(731) ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) gosia i gosia

(531) 03.05.19, 29.01.13, 27.05.08, 27.01.12

(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) 471681 (220) 2017 05 15

(731) STAWIŃSKI MICHAŁ, Woźniki Śląskie

(540) oberschlesien

(531) 27.05.01, 29.01.13, 14.09.07

(510), (511) 25 odzież, 35 media - prezentowanie produk-

tów, materiały reklamowe, reklama, sprzedaż, 41 kompozycje 

muzyczne, organizowanie koncertów.
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(210) 471688 (220) 2017 05 15

(731) KROPISZ PIOTR INTERBIKE, Sopot

(540) Interbike ELECTRIC BICYCLES

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.20

(510), (511) 12 rowery elektryczne, pojazdy elektryczne 

służące do poruszania się na lądzie, w szczególności rowe-

ry elektryczne, części zamienne do rowerów elektrycznych, 

części zamienne do pojazdów elektrycznych służących 

do poruszania się po lądzie, w szczególności rowerów 

elektrycznych, 37 usługi serwisowe dotyczące naprawy 

i konserwacji rowerów elektrycznych, montaż rowerów 

elektrycznych, usługi serwisowe dotyczące uprawy i konser-

wacji pojazdów elektrycznych do poruszania się po lądzie, 

w szczególności rowerów elektrycznych, montaż pojazdów 

elektrycznych do poruszania się po lądzie, w szczególności 

rowerów elektrycznych .

(210) 471711 (220) 2017 05 15

(731) FADOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Złotniki

(540) f fadome

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01

(510), (511) 20 meble, w tym biurowe, kuchenne, sklepowe 

i szkolne, a w szczególności: szafy, szafki, komody, witryny, 

stoły, ławy, biurka, pulpity, łóżka, kanapy, fotele, palety trans-

portowe i inne wyroby stolarskie z drewna oraz akcesoria 

meblowe, 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa, internetowa, 

katalogowa, wysyłkowa i bezpośrednia mebli, dywanów 

i sprzętu oświetleniowego oraz drewna i materiałów bu-

dowlanych, pokazy i wystawy mebli w celach handlowych 

i reklamowych, prezentowanie mebli w mediach dla celów 

sprzedaży, reklama online za pośrednictwem sieci kompu-

terowej, prowadzenie i zarządzanie sklepami meblowymi, 

37 usługi stolarskie, w tym naprawa, konserwacja i reno-

wacja oraz montaż mebli, 39 magazynowanie, pakowanie, 

składowanie i transport, zwłaszcza mebli, usługi rozładunku 

towarów, wynajmowanie magazynów i garaży oraz miejsc 

parkingowych, wypożyczanie kontenerów magazynowych, 

40 obróbka drewna, 41 udostępnianie obiektów, udostęp-

nianie sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 42 projektowa-

nie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, usługi archi-

tektoniczno-inżynieryjne, wzornictwo przemysłowe.

(210) 471716 (220) 2017 05 15

(731) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) ZIBI WSZYSTKO O CZASIE

(510), (511) 9 kalkulatory, komputery, kasy rejestrujące, apa-

raty fotografi czne, urządzenia do przetwarzania danych, 

baterie elektryczne, elektryczne i elektroniczne urządzenia 

modyfi kujące 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 zegarów, wskazówki zegarowe, zegary 

i zegarki elektryczne, 15 instrumenty muzyczne, 35 sprzedaż 

detaliczna lub hurtowa kalkulatorów, komputerów, kas reje-

strujących, aparatów fotografi cznych, 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 fotografi cznych, urządzeń do przetwarzania danych, 

zegarów, zegarków, instrumentów muzycznych, głośników, 

tabletów, wzmacniaczy, czytników kodów kreskowych.

(210) 471718 (220) 2017 05 15

(731) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) RIFF

(510), (511) 15 instrumenty muzyczne, instrumenty mu-

zyczne elektroniczne, instrumenty strunowe, struny do in-

strumentów muzycznych, statywy do instrumentów mu-

zycznych, pedały do instrumentów muzycznych, mostki 

do instrumentów muzycznych, miechy do instrumentów 

muzycznych, kostki do instrumentów strunowych, klawisze 

instrumentów muzycznych, klawiatury instrumentów mu-

zycznych, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa instrumentów 

muzycznych, promocja sprzedaży dla osób trzecich instru-

mentów muzycznych, reklama instrumentów muzycznych, 

41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie 

i prowadzenie warsztatów [szkolenie].

(210) 471720 (220) 2017 05 16

(731) TEVOR SPÓŁKA AKCYJNA, Skarżysko-Kamienna

(540) TEVOR

(531) 26.05.04, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się 

na lądzie, w powietrzu lub wodzie.

(210) 471850 (220) 2017 05 18

(731) IAVORSKYI IEVGEN, Warszawa

(540) aromadiestasi.eu

(510), (511) 29 owoce i orzechy spreparowane i konserwo-

wane w miodzie płynnym, w syropie słodzonym stewią, fruk-

tozą, sokiem z agawy, 30 miód.
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(210) 471851 (220) 2017 05 18

(731) IAVORSKYI IEVGEN, Warszawa

(540) aroma di Estasi

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.02, 26.11.03

(510), (511) 29 owoce i orzechy spreparowane i konserwo-

wane w miodzie płynnym, w syropie słodzonym stewią, fruk-

tozą, sokiem z agawy, 30 miód.

(210) 471853 (220) 2017 05 18

(731) IAVORSKYI IEVGEN, Warszawa

(540) aromadiestasi.com

(510), (511) 29 owoce i orzechy spreparowane i konserwo-

wane w miodzie płynnym, w syropie słodzonym stewią, fruk-

tozą, sokiem z agawy, 30 miód.

(210) 471864 (220) 2017 05 18

(731) PACIERPNIK DARIUSZ, Częstochowa

(540) PAXIER PREMIUM

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.18

(510), (511) 37 czyszczenie, konserwacja, mycie, polerowa-

nie, pielęgnacja, renowacja i woskowanie pojazdów.

(210) 471869 (220) 2017 05 18

(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) SUPER HISTORIA BEZPŁATNY MAGAZYN 

HISTORYCZNY  3 04 2017 SUPER express

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.18

(510), (511) 16 afi sze, albumy, broszury, czasopisma, foto-

grafi e, foldery, gazety, kalendarze, karty pocztowe i okolicz-

nościowe, katalogi, książki, mapy, nalepki, obrazy, prospekty, 

publikacje drukowane, rysunki, torby do pakowania, zasłony 

papierowe, 35 organizowanie i prowadzenie kampanii rekla-

mowych, wynajem i sprzedaż miejsca na cele reklamowe 

w środkach masowego przekazu, produkcja audycji i fi lmów 

reklamowych dla radia, telewizji, fi lmu i Internetu, organizo-

wanie pokazów i wystaw dla celów reklamowych, badanie 

opinii publicznej, badanie rynku mediów i reklamy, 38 roz-

powszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, fi l-

mów, teleturniejów, widowisk, programów informacyjnych, 

programów z interaktywnym udziałem widzów, emisja tele-

wizyjna, obsługa przekazu obrazu i dźwięku, obsługa prze-

kazu cyfrowego, rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za po-

średnictwem Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu 

satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowe-

go, usługa telekomunikacyjna polegająca na dostarczaniu 

materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie plików 

multimedialnych, usługa telekomunikacyjna polegająca 

na dostępie do usług edukacyjnych w systemie on-line, 

w systemie telewizji interaktywnej, 41 organizacja widowisk 

telewizyjnych, produkcja fi lmów, reportaży, programów te-

lewizyjnych, organizacja audycji z interaktywnym udziałem 

widzów, organizowanie i dostarczanie rozrywki, usług edu-

kacyjnych i szkoleniowych w formie plików multimedialnych 

nie przeznaczonych do zapisu na komputerze, organizacja 

i produkcja nagrań fi lmowych i dźwiękowych, obsługa tech-

niczna produkcji telewizyjnej i fi lmowej, publikowanie tek-

stów innych niż reklamowe.

(210) 471873 (220) 2017 05 18

(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) SUPERBIZNES BEZPŁATNY MAGAZYN DLA 

PRZEDSIĘBIORCÓW SUPER express SUPER BIZ.pl 

7 03 2017

(531) 02.09.14, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 16 afi sze, albumy, broszury, czasopisma, foto-

grafi e, foldery, gazety, kalendarze, karty pocztowe i okolicz-

nościowe, katalogi, książki, mapy, nalepki, obrazy, prospekty, 

publikacje drukowane, rysunki, torby do pakowania, zasłony 

papierowe, 35 organizowanie i prowadzenie kampanii rekla-

mowych, wynajem i sprzedaż miejsca na cele reklamowe 

w środkach masowego przekazu, produkcja audycji i fi lmów 

reklamowych dla radia, telewizji, fi lmu i Internetu, organizo-

wanie pokazów i wystaw dla celów reklamowych, badanie 

opinii publicznej, badanie rynku mediów i reklamy, 38 roz-

powszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, fi l-

mów, teleturniejów, widowisk, programów informacyjnych, 

programów z interaktywnym udziałem widzów, emisja tele-

wizyjna, obsługa przekazu obrazu i dźwięku, obsługa prze-

kazu cyfrowego, rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za po-

średnictwem Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu 

satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowe-

go, usługa telekomunikacyjna polegająca na dostarczaniu 

materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie plików 

multimedialnych, usługa telekomunikacyjna polegająca 

na dostępie do usług edukacyjnych w systemie on-line, 

w systemie telewizji interaktywnej, 41 organizacja widowisk 

telewizyjnych, produkcja fi lmów, reportaży, programów te-

lewizyjnych, organizacja audycji z interaktywnym udziałem 

widzów, organizowanie i dostarczanie rozrywki, usług edu-

kacyjnych i szkoleniowych w formie plików multimedialnych 

nie przeznaczonych do zapisu na komputerze, organizacja 

i produkcja nagrań fi lmowych i dźwiękowych, obsługa tech-

niczna produkcji telewizyjnej i fi lmowej, publikowanie tek-

stów innych niż reklamowe.
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(210) 471888 (220) 2017 05 19

(731) RUDAWIEC IGNACY MORETTI PARTS, Poniszowice

(540) KOVIX INNOVATIVE SECURITY SYSTEM

(531) 26.11.03, 26.11.22, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 6 kłódki, kłódki z metalu, kłódki do kluczy z me-

tali nieszlachetnych, kłódki metalowe do kluczy, kłódki meta-

lowe do kluczy z metali nieszlachetnych, metalowe mecha-

nizmy zabezpieczające, 9 alarmy i urządzenia ostrzegawcze, 

alarmy bezpieczeństwa, alarmy, alarmy antywłamaniowe, 

alarmy dźwiękowe, alarmy zabezpieczające przed kradzieżą, 

alarmy zapobiegające kradzieży, 35 reklama za pośrednic-

twem sieci komputerowej, sprzedaż za pośrednictwem sieci 

komputerowej takich towarów jak: kłódki, kłódki z metalu, 

kłódki do kluczy z metali nieszlachetnych, kłódki metalowe 

do kluczy, kłódki metalowe do kluczy z metali nieszlachet-

nych, metalowe mechanizmy zabezpieczające, alarmy i urzą-

dzenia ostrzegawcze, alarmy bezpieczeństwa, alarmy zabez-

pieczające przed kradzieżą, alarmy zapobiegające kradzieży, 

alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, prowa-

dzenie sklepów internetowych dotyczących takich towarów 

jak: kłódki, kłódki z metalu, kłódki do kluczy z metali nie-

szlachetnych, kłódki metalowe do kluczy, kłódki metalowe 

do kluczy z metali nieszlachetnych, metalowe mechanizmy 

zabezpieczające, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, alarmy 

bezpieczeństwa, alarmy zabezpieczające przed kradzieżą, 

alarmy zapobiegające kradzieży, alarmy, alarmy antywłama-

niowe, alarmy dźwiękowe.

(210) 471888 (220) 2017 05 19

(731) RUDAWIEC IGNACY MORETTI PARTS, Poniszowice

(540) KOVIX INNOVATIVE SECURITY SYSTEM

(531) 26.11.03, 26.11.22, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 6 kłódki, kłódki z metalu, kłódki do kluczy z me-

tali nieszlachetnych, kłódki metalowe do kluczy, kłódki meta-

lowe do kluczy z metali nieszlachetnych, metalowe mecha-

nizmy zabezpieczające, 9 alarmy i urządzenia ostrzegawcze, 

alarmy bezpieczeństwa, alarmy, alarmy antywłamaniowe, 

alarmy dźwiękowe, alarmy zabezpieczające przed kradzieżą, 

alarmy zapobiegające kradzieży, 35 reklama za pośrednic-

twem sieci komputerowej, sprzedaż za pośrednictwem sieci 

komputerowej takich towarów jak: kłódki, kłódki z metalu, 

kłódki do kluczy z metali nieszlachetnych, kłódki metalowe 

do kluczy, kłódki metalowe do kluczy z metali nieszlachet-

nych, metalowe mechanizmy zabezpieczające, alarmy i urzą-

dzenia ostrzegawcze, alarmy bezpieczeństwa, alarmy zabez-

pieczające przed kradzieżą, alarmy zapobiegające kradzieży, 

alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, prowa-

dzenie sklepów internetowych dotyczących takich towarów 

jak: kłódki, kłódki z metalu, kłódki do kluczy z metali nie-

szlachetnych, kłódki metalowe do kluczy, kłódki metalowe 

do kluczy z metali nieszlachetnych, metalowe mechanizmy 

zabezpieczające, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, alarmy 

bezpieczeństwa, alarmy zabezpieczające przed kradzieżą, 

alarmy zapobiegające kradzieży, alarmy, alarmy antywłama-

niowe, alarmy dźwiękowe.

(210) 471891 (220) 2017 05 19

(731) POZLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) POZLAB

(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki nie lecznicze, toniki [ko-

smetyki], kosmetyki upiększające, preparaty samoopalające 

[kosmetyki], olejki mineralne [kosmetyki], kremy tonizujące 

[kosmetyki], żele nawilżające [kosmetyki], kosmetyki do wło-

sów, płynne kremy [kosmetyki], koncentraty nawilżające [ko-

smetyki], kosmetyki do ust, kosmetyki zawierające pantenol, 

środki nawilżające [kosmetyki], kosmetyki do makijażu, ko-

smetyki do pielęgnacji skóry, maseczki do skóry [kosmetyki], 

kremy do twarzy [kosmetyki], toniki do twarzy [kosmetyki], 

kremy na noc [kosmetyki], kosmetyki w postaci płynów, olej-

ki do ciała [kosmetyki], kosmetyki do makijażu skóry, kosme-

tyki w postaci kremów, kosmetyki do użytku osobistego, ko-

smetyki w formie żeli, kremy do ciała [kosmetyki], kosmetyki 

zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki do pielęgnacji uro-

dy, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, płyny do twarzy [ko-

smetyki], kosmetyki w formie mleczek, olejki do pielęgnacji 

skóry [kosmetyki], środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], 

nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], nawilżające kremy 

do skóry [kosmetyki], nawilżające balsamy do ciała [kosmety-

ki], kosmetyki do stosowania na skórę, kremy do pielęgnacji 

skóry [kosmetyki], płyny do mycia twarzy [kosmetyki], płyny 

do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 5 leki antyalergiczne, sul-

fonamidy [leki, leki wzmacniające, leki antydepresyjne, leki 

homeopatyczne, leki weterynaryjne, leki ziołowe, leki sero-

terapeutyczne, leki przeciwgrzybiczne, leki przeciwmigre-

nowe, leki hipoglikemizujące, leki przeciwgorączkowe, leki 

przeciwpadaczkowe, leki przeciwskurczowe, leki przeciw 

nadciśnieniowe, leki przeciwhistaminowe, leki przeciw aryt-

miczne, leki przeciwzakrzepowe, leki przeciwtrądzikowe, leki 

przeciwrakowe, leki przeciwzakaźne, leki do wszczepiania, 

leki na alergię, leki dla ludzi, niesteroidowe leki przeciwza-

palne, leki przeciw nowotworom, leki przeciwskurczowe, 

cholino lityczne, opioidowe leki przeciwbólowe, leki do ce-

lów weterynaryjnych, leki regulujące cykl miesiączkowy, 

leki przeciw zakażeniom skóry, leki wydawane bez recepty, 

leki przeciwwirusowe do leczenia grypy, leki cytostatyczne 

do celów medycznych, leki przeciwgorączkowe o działaniu 

uspokajającym, nieoczyszczone leki w naturalnej formie, leki 

pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, leki stoso-

wane w chorobach układu pokarmowego, leki uśmierzające 

ból do celów weterynaryjnych, leki sercowo - naczyniowe 

stosowaniu w leczeniu wstrząsów, leki sercowo - naczynio-

we stosowane w leczeniu arytmii, nośniki uwalniające leki 

ułatwiające uwalnianie preparatów farmaceutycznych, leki 

sercowo - naczyniowe stosowane w leczeniu dusznicy bo-

lesnej, leki sercowo - naczyniowe stosowane w zawale mię-

śnia sercowego, leki sercowo - naczyniowe do stosowania 

w leczeniu nadciśnienia tętniczego, leki działające na auto-

nomiczny układ nerwowy do celów medycznych, leki ser-

cowo - naczyniowe stosowane w leczeniu zastoinowej nie-
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wydolności serca (ZNS), 42 badania laboratoryjne, badania 

naukowe i przemysłowe, badania dotyczące leków, badania 

laboratoryjne, badania kliniczne, badania żywności, badania 

biotechnologiczne, badania technologiczne, badania bak-

teriologiczne, badania biochemiczne, badania techniczne, 

badania biologiczne, badania mikrobiologiczne, badania 

chemiczne, badania materiałowe, badania naukowe, che-

miczne badania analityczne, badania dotyczące technologii, 

badania dotyczące nauki, badania dotyczące leków, badania 

chemiczno - technologiczne, medyczne badania naukowe, 

badania dotyczące chemii, badania naukowe i przemysłowe, 

badania naukowe dotyczące kosmetyków, badania w zakre-

sie medycyny, badania nad produktami farmaceutycznymi, 

badania dotyczące środków farmaceutycznych, badania 

naukowe dotyczące chemii, badania w dziedzinie techniki, 

badania i testy bakteriologiczne, badania i rozwój bioche-

miczny, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dzie-

dzinie kosmetologii, konsultacje i badania bakteriologiczne, 

badania w dziedzinie chemii, badania w zakresie metali, 

badania dotyczące zasobów mineralnych, badania i analizy 

naukowe, badania laboratoryjne w dziedzinie kosmetyki, ba-

dania naukowe z zakresu biologii, badania na temat środków 

farmaceutycznych, badania w zakresie nowych produktów, 

badania naukowe z zakresu bakteriologii, analiza i badania 

biochemiczne, badania i analizy bakteriologiczne, badania 

naukowe do celów medycznych, badania naukowe w dzie-

dzinie farmacji, badania laboratoryjne w dziedzinie chemii, 

badania i opracowywanie szczepionek i leków, badania i roz-

wój w zakresie nauki, badania związane z opracowywaniem 

sprzętu komputerowego, badania naukowe prowadzone 

przy użyciu baz danych.

(210) 471895 (220) 2017 05 19

(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Miasto skarbów

(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 

mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 

monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagra-

nia dźwięku, obrazu i fi lmowe utrwalone w formie zapisa-

nej taśmy fi lmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-

ków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej 

do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa-

rzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, 

odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapi-

su fi lmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizual-

ne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multime-

dialnych, programy telewizyjne, audycje, fi lmy i reportaże 

utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne i kom-

puterowe, programy komputerowe, programy do prowa-

dzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbior-

nikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi 

interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 

16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albu-

my, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papiero-

wej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografi e, 

fotografi e [wydrukowane], podpisane fotografi e, albumy fo-

tografi czne, odbitki fotografi czne, mini albumy fotografi czne, 

urządzenia do oprawiania fotografi i, urządzenia do oprawia-

nia fotografi i, fotografi e oprawione i nieoprawione, narożniki 

do przyklejania fotografi i, samoprzylepne narożniki do foto-

grafi i, rogi do mocowania fotografi i, pudełka do przechowy-

wania fotografi i, albumy fotografi czne i kolekcjonerskie, karty 

do albumów fotografi cznych, fotografi e kolekcjonerskie z za-

wodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografi i, albumy 

do wklejania [albumy fotografi czne], papier do drukowania 

fotografi i [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materia-

ły piśmienne, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimna-

styczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, ar-

tykuły do zabawy dla dzieci, artykuły i sprzęt sportowy, bąki 

[zabawki], balony, cymbałki będące zabawkami muzycz-

nymi, cymbałki do zabawy, edukacyjne gry elektroniczne, 

elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, elektroniczne gry 

planszowe, elektroniczne urządzenia rozrywkowe zawiera-

jące wyświetlacze ciekłokrystaliczne, elektroniczne zabawki 

do nauki, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, elektryczne 

fi gurki do zabawy wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, 

gitary do zabawy, gra w domino, gramofony zabawkowe, 

gry, gry akcji zręcznościowe, gry elektroniczne, gry elektro-

niczne inne niż te przystosowane do użytku jedynie z od-

biornikami telewizyjnymi, gry fabularne, gry - łamigłówki, 

gry muzyczne, gry planszowe, gry przenośne z wyświetla-

czami ciekłokrystalicznymi, gry przystosowane do użytku 

z odbiornikami telewizyjnymi, gry quizowe, gry towarzyskie, 

gry towarzyskie na przyjęcia, gry, zabawki i akcesoria do za-

bawy, instrumenty muzyczne zabawkowe, konsole do gier, 

kontrolery do konsoli gier, łamigłówki, maty z puzzli pianko-

wych [zabawki], pluszowe zabawki, przenośne [podręczne] 

elektroniczne gry wideo, przenośne [podręczne] gry elek-

troniczne, przenośne [podręczne] gry komputerowe, prze-

nośne [podręczne] gry wideo, przenośne [podręczne] gry 

z ciekłokrystalicznymi wyświetlaczami, przyrządy do zabawy 

do użytku w przedszkolach i żłobkach, puzzle, puzzle [zabaw-

ki], sklepy zabawkowe, śmieszne gadżety na imprezy, tańce 

[bibeloty, podarki na przyjęcia], sprzęt do gier wideo, tarcze 

elektroniczne, tarcze elektroniczne do gier, telefony do za-

bawy, układanki [puzzle], urządzenia do domowych gier 

wideo, urządzenia do gier, urządzenia do gier komputero-

wych, urządzenia do gier wideo podłączane do telewizorów, 

urządzenia do rozrywki przystosowane wyłącznie do użytku 

z odbiornikami telewizyjnymi, wielofunkcyjne zabawki dla 

dzieci, zabawki, zabawki akcji na baterie, zabawki dla dzieci, 

zabawki edukacyjne, zabawki muzyczne, zabawki na baterie, 

zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, zabawki 

sprzedawane w formie zestawów, zabawki w postaci puzzli, 

zabawki w postaci urządzeń domowych, zabawki wykonane 

z drewna, zabawki wykonane z gumy, zabawki z tworzyw 

sztucznych, zabawkowe cymbałki, zabawkowe odtwarzacze 

kasetowe, zabawkowe pianina, zabawkowe trąbki, zestawy 

do zabawy, zestawy gier planszowych, 35 usługi reklamowe, 

produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 

i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 

miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 

przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-

stów, produkcja reklam radiowych oraz fi lmów reklamowych 

dla telewizji, fi lmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw 

w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu 

i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłosze-

niowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-

dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 

telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 

szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, ko-

smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 

spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-

ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 

aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 

warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku 

i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci ko-

munikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 

kablową, światłowodową i Internet, organizowanie syste-

mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 

rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 

fi lmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko-

wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
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widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 

interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informa-

cji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji 

on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe 

i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłosze-

niowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 

ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audio-

tekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 

41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 

i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów 

innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line ksią-

żek i periodyków, produkcja programów radiowych i tele-

wizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów 

i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-

acyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 

multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie 

imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi 

w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 

za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 

usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja fi lmów, 

realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci inter-

netowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn 

internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie 

grafi czne.

(210) 471897 (220) 2017 05 19

(731) WRÓBLEWSKI KRZYSZTOF, Markuszów

(540) MUDMASTER

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży części zamien-

nych oraz akcesoriów do pojazdów lądowych, w tym nastę-

pujących towarów: mechanizmy napędowe, silniki do po-

jazdów lądowych, elektryczne napędy do pojazdów, części 

zamienne do silników, kompresory powietrza, pompy wody, 

chłodnice, alternatory, popychacze [części silników pojaz-

dów], tłoki do silników pojazdów, układy wydechowe, roz-

dzielacze do silników pojazdów, cylindry silników, wahacze, 

pompy olejowe, chłodnice oleju [części silników pojazdów], 

zbiorniki oleju [części silników pojazdów], obudowy do silni-

ków [części pojazdów], turbosprężarki, metalowe i niemeta-

lowe uszczelki silników do pojazdów, pompy paliwowe, paski 

klinowe, korbowody, części rozrządu do silników pojazdów, 

zbiorniki wyrównawcze [części chłodnic pojazdów], przewo-

dy zapłonowe do pojazdów silnikowych, przewody wlotowe 

rozgałęzione [części do pojazdów], urządzenia zapłonowe, 

pompy wtryskowe paliwa, świece, skrzynie korbowe, wen-

tylatory do chłodzenia silników w pojazdach, kolektory roz-

dzielcze jako części układu wydechowego pojazdu, tłumiki 

jako części składowe układów wydechowych pojazdów, pasy 

napędowe do przenoszenia ruchu do pojazdów lądowych, 

regulatory do silników, regulatory prędkości obrotów silnika, 

regulatory poziomu paliwa/powietrza [części silników lub sil-

ników elektrycznych], zawory paliwowe, siłowniki do zawo-

rów, zawory jako części silników, zawory do regulacji przepły-

wu płynów, łożyska do wałów, łożyska do silników, obudowy 

łożysk, zespoły łożyskowe do kół, samochodowe bloki cylin-

drów, miski olejowe samochodowe, fi ltry powietrza do silni-

ków samochodowych, akumulatory samochodowe, instala-

cje telefoniczne do samochodów, uchwyty samochodowe 

do telefonów, samochodowe zestawy audio, głośniki samo-

chodowe, anteny samochodowe, urządzenia nawigacyjne, 

zamki centralne do pojazdów silnikowych, prędkościomierze 

do pojazdów, termostaty do pojazdów, przyrządy mierni-

cze, wskaźniki i kontrolery stosowane w pojazdach, odzież 

ochronna dla motocyklistów, kaski ochronne dla motocy-

klistów, refl ektory do pojazdów, instalacje oświetleniowe 

do pojazdów, urządzenia klimatyzacyjne do pojazdów, urzą-

dzenia grzewcze do pojazdów, podwozia pojazdów, karose-

rie i części karoserii do pojazdów, nadwozia pojazdów, części 

nadwozia pojazdów, amortyzatory do pojazdów, zderzaki 

do pojazdów, osie pojazdów, czopy osi pojazdów, hamul-

ce do pojazdów, drzwi, siedzenia i pokrowce na siedzenia, 

szyby, spoilery, owiewki do pojazdów, zawieszenia i części 

układu zawieszenia do pojazdów, tuleje do pojazdów, drążki 

skrętne do pojazdów, turbiny do pojazdów lądowych, ha-

mulcowe: systemy, okładziny, klocki, cylindry, tarcze, bębny 

i szczęki do pojazdów, linki hamulców, przewody paliwowe, 

łączniki hydrauliczne do pojazdów, zbiorniki paliwa do po-

jazdów, kolumny kierownicy do pojazdów, zębatki kierow-

nicze do pojazdów, osłony przeciwsłoneczne do pojazdów, 

obwody hydrauliczne do pojazdów, tłumiki drgań skrętnych 

do pojazdów, elektryczne zapalniczki do pojazdów lądo-

wych, dźwignie hamulców ręcznych do pojazdów, fragmen-

ty nośne do ram podwozia pojazdów, metalowe okratowa-

nia do wlotów chłodnic pojazdów, gałki dźwigni zmiany 

biegów do pojazdów, pióra wycieraczek do przedniej szyby 

do pojazdów, koła pojazdów, piasty kół pojazdów, obręcze 

kół pojazdów, klaksony do pojazdów, alarmy do pojazdów, 

pasy bezpieczeństwa do pojazdów, nadmuchiwane podusz-

ki powietrzne do użytku w pojazdach w celu zapobiegania 

obrażeniom w wypadkach, kierownice pojazdów, kierunkow-

skazy do pojazdów, lusterka do pojazdów, chlapacze do po-

jazdów, zespoły osi pojazdów, błotniki do pojazdów, ramy 

pojazdów lądowych, wycieraczki do szyb pojazdów, sprzę-

gła, dyferencjały, siłowniki do pojazdów lądowych, przekład-

nie do pojazdów lądowych, pedały hamulcowe, wały do po-

jazdów lądowych, mechanizmy przekładniowe do pojazdów 

lądowych, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, prze-

kładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, pasy napędowe 

do pojazdów lądowych, wały rozrządu do pojazdów lądo-

wych, mechanizmy do regulacji otwarcia szyb do okien po-

jazdów, elektryczne urządzenia zmiany biegów do silników 

pojazdów lądowych, zbiorniki utrzymujące poziom płynów 

w układach hamulcowych do pojazdów, rozruszniki do po-

jazdów lądowych, wałki turbin [części pojazdów lądowych], 

wyciągarki samochodowe, oleje silnikowe, płyny eksploata-

cyjne, kosmetyki samochodowe, chemia samochodowa, 

smary samochodowe, przyczepy samochodowe, naczepy 

samochodowe, bagażniki dachowe do pojazdów lądowych, 

promocja sprzedaży w zakresie części zamiennych oraz akce-

soriów do pojazdów lądowych.

(210) 471899 (220) 2017 05 19

(731) CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) CMS I WRACASZ DO GRY

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 44 usługi medyczne.
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(210) 471908 (220) 2017 05 19

(731) Unilab LP, Rockville, US

(540) Verdin

(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 471945 (220) 2017 05 22

(731) ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) SÓL

(531) 27.05.01

(510), (511) 41 usługi klubów zdrowia, prowadzenie zajęć 

fi tness, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizo-

wanie konkursów piękności, organizowanie widowisk, 

 organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyj-

nych, 43 wynajmowanie sal na zebrania, 44 masaż, salony 

piękności, usługi saun, usługi solariów, usługi SPA.

(210) 471950 (220) 2017 05 22

(731) NOVA DENTAL K. MANCEWICZ, R. SAWICZ SPÓŁKA 

JAWNA, Warszawa

(540) ARTODONTO

(531) 26.13.25, 27.05.01

(510), (511) 44 usługi stomatologiczne, ortodoncja.

(210) 471966 (220) 2017 05 22

(731) KLIMIUK MONIKA FHU SKLEP WIELOBRANŻOWY, 

Ciechocinek

(540) Ciechocińskie Pierniki

(531) 06.07.08, 07.01.13, 05.13.25, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 30 pierniki.

(210) 472017 (220) 2017 05 23

(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Festiwal Polskiej Piosenki TVP

(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 

mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 

monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagra-

nia dźwięku, obrazu i fi lmowe utrwalone w formie zapisa-

nej taśmy fi lmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-

ków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej 

do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa-

rzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, 

odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapi-

su fi lmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizual-

ne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multime-

dialnych, programy telewizyjne, audycje, fi lmy i reportaże 

utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne i kom-

puterowe, programy komputerowe, programy do prowa-

dzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbior-

nikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi 

interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 

16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albu-

my, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papiero-

wej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografi e. 

fotografi e [wydrukowane], podpisane fotografi e, albumy fo-

tografi czne, odbitki fotografi czne, minialbumy fotografi czne, 

urządzenia do oprawiania fotografi i, urządzenia do oprawia-

nia fotografi i, fotografi e oprawione i nieoprawione, narożniki 

do przyklejania fotografi i, samoprzylepne narożniki do foto-

grafi i, rogi do mocowania fotografi i, pudełka do przechowy-

wania fotografi i, albumy fotografi czne i kolekcjonerskie, karty 

do albumów fotografi cznych, fotografi e kolekcjonerskie z za-

wodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografi i, albumy 

do wklejania [albumy fotografi czne], papier do drukowania 

fotografi i [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały 

piśmienne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w syste-

mie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii 

reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele re-

klamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie rekla-

mowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radio-

wych oraz fi lmów reklamowych dla telewizji, fi lmu, Internetu, 

organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i rekla-

mowych, usługi marketingu i public relations, merchandi-

sing, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz 

osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i pro-

gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputero-

wych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych 

i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych 

i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych 

i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie 

internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumen-

tom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa 

przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w sys-

temie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć 

telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową 

i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, 

obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów 

telewizyjnych, reportaży, fi lmów dokumentalnych i fabular-

nych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji 

z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmi-

sji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie 

i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, do-

starczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, 

usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowa-

dzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-

line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług 

teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron 

internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 

działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie 

i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektro-

niczne on-line książek i periodyków, produkcja programów 

radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produk-

cja programów i imprez artystycznych, estradowych, spor-

towych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń 

w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, 

organizowanie, montaż i produkcja festiwali, organizowa-

nie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi 

w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 

za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 

usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja fi lmów, 

realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci inter-

netowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn 

internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie 

grafi czne.
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(210) 472019 (220) 2017 05 23

(731) FOLPOL ROBERT BARCZYK, JACEK CYGAN SPÓŁKA 

JAWNA, Wólka Załęska

(540) SIL7POWER

(510), (511) 16 folia z tworzywa sztucznego do pakowania, 

17 folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, 

35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji han-

dlowej, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badania opinii 

publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności 

gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych [pró-

bek, druków, prospektów, broszur], handlowe informacje 

i porady udzielane konsumentom  [punkty informacji kon-

sumenckiej], pliki komputerowe (wyszukiwanie informacji -) 

dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla 

celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób 

trzecich, próbki (kolportaż -), publikowanie tekstów spon-

sorowanych, reklama, reklama billboardowa, reklama za po-

średnictwem sieci komputerowej, reklama i sponsorowane 

teksty (tworzenie -), reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 

sprzedaż (promocja -) dla osób trzecich, targi (organizowanie 

-) w celach handlowych lub reklamowych, usługi pośrednic-

twa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych.

(210) 472028 (220) 2017 05 23

(731) MILCZARKIEWICZ PAWEŁ, Warszawa

(540) przełom w odżywianiu

(531) 02.01.23, 02.01.30, 02.03.23, 02.03.30, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-

czem, produktami i transportem (catering).

(210) 472042 (220) 2017 05 24

(731) INTERSERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(540) MOJA KUCHNIA

(531) 24.15.15, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 16 afi sze, albumy, broszury, czasopisma, druki, 

fotografi e, gazety, grafi ki, kalendarze, książki, katalogi, notesy, 

plakaty, periodyki, prospekty, galanteria papiernicza, 35 orga-

nizowanie i obsługa imprez targowych i wystawienniczych 

w celach handlowych i reklamowych, administrowanie - za-

rządzanie pokazami, wystawami, targami w celach handlo-

wych i reklamowych, aukcje, pośrednictwo handlowe, usługi 

marketingowe, usługi reklamowe, usługi dystrybucji mate-

riałów reklamowych publikowanie, wynajem powierzchni 

na cele reklamowe, wynajem powierzchni wystawienni-

czych, dekoracja stoisk wystawienniczych, prezentacja towa-

rów i usług, informacja handlowa, pokazy, wystawy, reklama 

radiowa, telewizyjna, prasowa, fi lmowa, plakatowa, 41 usługi 

organizowania i obsługi - seminariów, konferencji, szkoleń, 

konkursów, sympozjów, publikowanie tekstów, organizacji 

wystaw edukacyjnych, koncertów, pokazów, spotkań, roz-

rywka, wypożyczanie fi lmów, książek, nagrań, materiałów 

informacyjnych.

(210) 472079 (220) 2017 05 24

(731) POPIŃSKI PIOTR GFC INVESTMENTS, Warszawa

(540) VODKA FEST

(531) 27.05.01, 11.01.04, 11.03.01

(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 fi latelistyczne, monety, biżuteria, 

zegarki, fi gurki i posążki, popiersia, ordery, medale, torby, 

torebki, portmonetki, smycze, lampki, świeczniki, abażury 

do lamp, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, fi sz-

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, kufl e, 

podstawki pod kufl e, 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 - rozryw-

kowych 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.
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(210) 472093 (220) 2017 05 25

(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Wrocław

(540) PADI

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210) 472117 (220) 2017 05 25

(731) HUDZIKOWSKI KRZYSZTOF ADCREATOR 

INTERNETOWA AGENCJA REKLAMY, Mysłowice

(540) adCreator

(531) 02.05.23, 02.05.30, 26.04.03, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 35 sprzedaż i oferowanie do sprzedaży w hur-

towaniach, sklepach oraz za pośrednictwem stron inter-

netowych: kosmetyków, perfum, środków czyszczących, 

artykułów spożywczych, kawy i herbaty, usługi związane 

z przygotowaniem materiałów do druku, usługi poligra-

fi czne m.in. katalogi, ulotki, wizytówki, foldery produktowe 

i fi rmowe, projektowanie grafi czne stron www, projekto-

wanie, wykonawstwo reklam i materiałów reklamowych 

na wszelkich nośnikach, usługi reklamowe, marketingowe 

i promocyjne, usługi agencji reklamowej w zakresie: badanie 

rynku, dekoracja wystaw handlowych, dystrybucja mate-

riałów reklamowych: próbek, druków, prospektów, broszur, 

ulotek, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, 

doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalno-

ścią gospodarczą, uaktualnianie materiałów reklamowych, 

rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie 

wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozlepianie 

plakatów reklamowych, projektowanie, promocja sprzedaży 

dla osób trzecich, reklama i rozpowszechnianie materiałów 

reklamowych: próbek, prospektów, druków, ulotek, broszur, 

reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmo-

wanie powierzchni na cele reklamowe, reklamy, reklamy pra-

sowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, organizowanie 

targów w celach handlowych lub reklamowych, wynajmo-

wanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, deko-

rowanie wystaw sklepowych, 42 projektowanie w zakresie 

wzornictwa przemysłowego, informacji wizualnej, projek-

towanie grafi czne, projektowanie znaków towarowych, 

materiałów reklamowych, katalogów, folderów, kalendarzy, 

papierów fi rmowych, wizytówek, ogłoszeń prasowych, szyl-

dów, reklam świetlnych usługi w zakresie: administrowanie 

stronami komputerowymi, analizy systemów komputero-

wych, architektura, doradztwo w sprawach sprzętu kom-

puterowego, usług grafi cznych, instalacji oprogramowania 

komputerowego, aktualizacji oprogramowania kompute-

rowego, odzyskiwania danych komputerowych, powielania 

oprogramowania komputerowego, projektowania syste-

mów komputerowych, konserwacji oprogramowania kom-

puterowego, usługi projektowania mody, projektowanie: 

budynków, dekoracji wnętrz, opakowań, opracowania pro-

jektów technicznych, wzornictwo przemysłowe, tworzenie 

i utrzymywanie stron internetowych.

(210) 472122 (220) 2017 05 25

(731) MIŚ JERZY, MIŚ WŁODZIMIERZ CUKIERNICTWO 

SPÓŁKA BRACI MIŚ SPÓŁKA CYWILNA, Eufeminów

(540) MIŚ Spółka Braci Miś CUKIERNICTWO ROK 

ZAŁOŻENIA 1989

(531) 03.01.14, 03.01.15, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze.

(210) 472127 (220) 2017 05 25

(731) WARTER FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) WARTER foods POLSKI PRODUCENT MIĘSA I WĘDLIN

(531) 01.03.01, 01.03.15, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 29 bekon, fl aki, kaszanka, kiełbasy, konserwy 

mięsne, łój spożywczy, mięsa: wieprzowe, wołowe, drobiowe 

i z dziczyzny, ekstrakty mięsne, pieczenie mięsne, smalec, so-

lone mięso, sosy mięsne, słonina, szpik kostny zwierzęcy ja-

dalny, szynka, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, tłuszcze 

jadalne, wątroba i wątróbki drobiowe, pasztety z wątróbek 

drobiowych i z dziczyzny, wędliny, wędzonki, wyroby wędli-

niarskie i garmażeryjne, 35 prowadzenie hurtowni i sklepów 

detalicznych towarów i wyrobów w tym z importu połączo-

ne z reklamą i promocją pozwalającą nabywcom wygodnie 

je oglądać i kupować je wymieniając mięsa: wieprzowe, 

wołowe, drobiowe i z dziczyzny, wędlin i kiełbasy oraz wy-

roby garmażeryjne, konserwowane, suszone i gotowane 

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

napoje mleczne z przewagą mleka, oleje i tłuszcze jadalne, 

pieczywo, wyroby cukiernicze i ciastkarskie, słodycze, wody 

mineralne i gazowane oraz napoje wielosmakowe, napoje 

alkoholowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, arak, 

brandy, dżin, gorzkie nalewki, likiery, miód pitny, rum, whi-

sky, wino, wódka, cygara, papierosy, tabaka, tytoń i wyroby 

tytoniowe, organizowanie wystaw w celach handlowych 

i promocyjnych, 39 paczkowanie żywności metodą próż-

niową, konfekcjonowanie wyrobów: wędlin, kiełbas i mięsa 

mielonego, dostarczanie towarów, wypożyczanie lodówek, 

wynajmowanie magazynów i powierzchni sklepowych.

(210) 472159 (220) 2017 05 26

(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie

(540) KRYSTYNKl

(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, chip-

sy o niskiej zawartości tłuszczu, placki ziemniaczane, rodzyn-

ki, 30 batony zbożowe, bułeczki słodkie, chipsy jako produk-
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ty zbożowe, cukierki miętowe, gofry, herbatniki petit-beurre, 

krakersy, naleśniki, placki, pralinki, przekąski na bazie ryżu, 

przekąski na bazie zbóż.

(210) 472277 (220) 2017 05 29

(731) TEXAS-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Boryszewo

(540) TEXAS-AGRO

(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.11.05, 29.01.12

(510), (511) 7 wały rolnicze i uprawowe, maszyny rolnicze 

i uprawowe, brony i agregaty talerzowe, kultywatory.

(210) 472278 (220) 2017 05 29

(731) TUCHOLSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

TECHNICZNE TUCHOLSKI, Stare Boryszewo

(540) TUCHOLSKI

(510), (511) 7 maszyny rolnicze, maszyny rolnicze do zbioru 

rzepaku, 12 wózki do transportu maszyn rolniczych.

(210) 472349 (220) 2017 05 30

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

(540) Vigor – witaminy młodości

(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 472351 (220) 2017 05 30

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

(540) Vigor - esencja młodości

(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 472354 (220) 2017 05 30

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

(540) Vigor Essential - esencja młodości

(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 472406 (220) 2017 06 01

(731) SIEMIONOW JOANNA MARIA LODZIARNIA JOANNA, 

Białystok

(540) Lodziarnia „Joanna” SIEMIONOW 1968 r.

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13

(510), (511) 30 lody, sorbety, wyroby cukiernicze, desery 

lodowe, wafl e, gofry, naleśniki, proszki do produkcji lodów, 

proszki do produkcji gofrów, proszki do produkcji naleśni-

ków, proszki do produkcji napojów mrożonych, wafl e do lo-

dów, polewy do lodów, środki wiążące do lodów, napoje 

mrożone na bazie kawy, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/

lub hurtowej następujących towarów: lody, sorbety, wyroby 

cukiernicze, desery lodowe, wafl e, gofry, naleśniki, proszki 

do produkcji lodów, proszki do produkcji gofrów, proszki 

do produkcji naleśników, proszki do produkcji napojów mro-

żonych, wafl e do lodów, polewy do lodów, środki wiążące 

do lodów, napoje mrożone na bazie kawy, 43 lodziarnie, ka-

wiarnie, snack-bary, cukiernie, catering, wynajem urządzeń 

gastronomicznych, w tym urządzeń do dystrybucji lodów.

(210) 472455 (220) 2017 06 01

(731) SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno

(540) LEPIONE & PIECZONE BY CHŁOPSKIE JADŁO

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.25

(510), (511) 21 artykuły gospodarstwa domowego, 24 bieli-

zna pościelowa i koce, bielizna stołowa i kuchenne artykuły 

tekstylne, bielizna stołowa i pościelowa, pokrowce i narzu-

ty na meble, tekstylne artykuły kąpielowe, tkaniny, wyroby 

tekstylne do wieszania na ścianach, wyroby tekstylne i sub-

stytuty wyrobów tekstylnych, zasłony, 29 dżemy, dziczyzna, 

ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, drób, dipy, de-

sery mleczne, desery owocowe, buliony [gotowe], potrawy 

rybne, potrawy mięsne gotowane, jaja ptasie i produkty z jaj, 

gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, sałatki warzywne, 

sałatki gotowe, sałatki owocowe, pokrojone sałatki warzywne, 

sałatki z roślin strączkowych, sałatki podawane na przystaw-

kę, sałatki na bazie ziemniaków, warzywa mrożone, warzywa 

przetworzone, warzywa preparowane, warzywa konserwo-

wane, konserwowane warzywa, warzywa marynowane, wa-

rzywa liofi lizowane, warzywa w słoikach, caponata [duszone 

warzywa], warzywa konserwowane [w oleju], warzywa w pla-

sterkach, konserwowe, pasty warzywne, warzywne pasty 

do smarowania, proszki warzywne, chipsy warzywne, bur-

gery warzywne, mieszanki warzywne, galaretki, dżemy, kom-

poty, pasty owocowe i warzywne, gotowe dania warzywne, 

ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty warzywne 

do gotowania [soki], zupy, zupy błyskawiczne, zupy bisque, 

zupy w puszkach, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, 

zupy (składniki do sporządzania -), pasztet z wątróbki, pasz-

tet z gęsich wątróbek, pasztet warzywny, pasty spożywcze 

wytworzone z mięsa, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), 

pasty z wątróbki, opiekane kotleciki z pasty rybnej w kształ-

cie rurek [chikuwa], gotowane na parze lub opiekane kotle-

ciki z pasty rybnej [kamaboko], pasty rybne, pasty z owoców 

morza, pasty z ryb wędzonych, pasty mleczne do smarowa-

nia, pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawartością 

tłuszczu, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty z trufl i, 

pasty do smarowania składające się z orzechów laskowych, 

pasty przyrządzone z orzechów, pasty na bazie orzechów, 

pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty na bazie czosn-

ku do smarowania, tapenady (pasty z oliwek, kaparów i oli-

wy), pasty do smarowania składające się głównie z owoców, 

pasty do zup, ryby, ryby solone, ryby przetworzone, ryby 

mrożone, ryby wędzone, ryby suszone, ryby marynowane, 

ryby konserwowane, mrożone gotowane ryby, ryby w pusz-

kach, ryby w oliwie z oliwek, produkty z przetworzonej ryby 

do spożycia dla ludzi, owoce morza [nieżywe], konserwowe 

owoce morza, przetworzone owoce morza, przystawki mro-

żone składające się głównie z owoców morza, gotowe posiłki 

składające się głównie z owoców morza, zapakowane zesta-

wy obiadowe składające się głównie z owoców morza, przy-

stawki gotowe do spożycia, składające się przede wszystkim 

z owoców morza, mrożone pakowane przystawki składające 

się głównie z owoców morza, ciasto z krabem, zagęszczone 
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sosy pomidorowe, fasola pieczona w sosie pomidorowym, 

przyprawy smakowe (pikle), surówka z szatkowanej białej ka-

pusty, marchwi i majonezu (coleslaw), owoce morza konser-

wowane, suszone owoce morza, produkty z owoców morza, 

galaretki z owoców morza, pasta z owoców morza, ekstrakty 

z owoców morza, pasty rybne i z owoców morza, 30 pasty 

warzywne [sosy], przeciery warzywne [sosy], papki warzyw-

ne (sosy - żywność), zagęszczacze warzywne, koncentraty 

warzywne stosowane jako przyprawy, pasztet w cieście 

(pâté en croûte), pasty curry, pasty spożywcze z curry, pasty 

czekoladowe do chleba, pikantne sosy, czatnej i pasty, pasty 

do smarowania na bazie majonezu, pasty czekoladowe [do 

smarowania], pasty na bazie czekolady, pastylki cukiernicze 

do pieczenia, pasty czekoladowe do smarowania zawiera-

jące orzechy, pasty z czekolady i orzechów do smarowania 

kanapek, batoniki ze słodkiej pasty z fasoli w postaci gala-

retki [yohkan], pasty czekoladowe, pastylki nielecznicze, pa-

stylki [wyroby cukiernicze], pastylki [niemedyczne wyroby 

cukiernicze], piankowe pastylki na bazie cukru, nielecznicze 

pastylki odświeżające do ust, pastylki [inne niż do celów 

medycznych], nielecznicze wyroby cukiernicze w postaci 

pastylek, pastylki miętowe [wyroby cukiernicze], inne niż 

do celów leczniczych, kanapki z fi letem z ryby, gotowy lunch 

w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub 

warzyw grube paluszki chlebowe, koncentraty do chleba, 

mieszanki do chleba, paluszki chlebowe, pudding z chleba, 

przekąski składające się głównie z chleba, świeży chleb, cia-

sto na chleb, chleb, zakwas chlebowy, mieszanki do chleba 

razowego, mieszanki do przyrządzania chleba, bułki, ciasto 

z przyprawionymi owocami, ciasto na bazie jaj, ciasto kruche 

z szynką, ciasto makaronowe nadziewane, ciasto na biszkop-

ty, lukrowane ciasto, ciasto migdałowe kruche ciasto, ciasto 

francuskie, ciasto śliwkowe, ciasto kruche, ciasto śniadanio-

we, ciasto o przedłużonej trwałości, ciasto na słodkie wypie-

ki, nieupieczone ciasto bez nadzienia, cienkie ciasto bazowe 

do tart, ciasto do pieczenia ciastek, ciasto do pieczenia, goto-

wania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, 

mąka na ciasto, przekąski składające się z produktów zbożo-

wych, przekąski zbożowe o smaku sera, krakersy z prepara-

tów zbożowych, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, bato-

ny zbożowe i energetyczne, gotowe produkty spożywcze 

w postaci sosów, spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, 

sosy, przyprawy, mieszanki przypraw, lody, krem budyniowy 

w proszku, budyń ryżowy, budynie deserowe, nadzienie 

na bazie kremu budyniowego do tortów i ciast, majonez 

z piklami, pasy do smarowania na bazie majonezu i keczupu, 

majonez, wyroby cukiernicze, 43 oferowanie żywności i na-

pojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i na-

pojów dla gości, organizowanie i udostępnianie zakwatero-

wania tymczasowego, organizowanie posiłków w hotelach, 

organizowanie bankietów, organizacja przyjęć weselnych 

[żywność i napoje], restauracje z grillem, restauracje serwują-

ce delikatesy, restauracje samoobsługowe, restauracje oferu-

jące dania na wynos, restauracje dla turystów, puby, przygo-

towywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, 

serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 

świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 

i napoje w obiektach wystawienniczych, świadczenie usług 

kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach 

na zjazdy, usługi cateringu zewnętrznego, usługi kateringo-

we dla centrów konferencyjnych, usługi kateringowe dla fi rm, 

usługi kateringowe dla szkół, usługi kateringowe dla szpitali, 

usługi kateringowe obwoźne, usługi mobilnych restauracji, 

usługi restauracji hotelowych, usługi restauracyjne, usługi 

snack-barów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wypo-

życzanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypo-

życzanie przyborów kuchennych, wypożyczanie szklanych 

naczyń, wypożyczanie sztućców, obsługa gastronomiczna 

z własnym zapleczem, produktami i transportem, obsługa 

gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-

portem (catering), hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowa-

nie wakacyjne i turystyczne, oferowanie żywności i napojów 

dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów 

w bistrach.

(210) 472458 (220) 2017 06 01

(731) LAS-OPOLSKI BARTOSZ AUTO FIX, Michałowice

(540) GŁOS MORDORU Bezpłatna gazeta dla korpoludków 

żyjących na ASAPie!

(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.01.08, 07.01.12

(510), (511) 41 wydawanie gazety.

(210) 472459 (220) 2017 06 01

(731) LAS-OPOLSKI BARTOSZ AUTO FIX, Michałowice

(540) Mordor Voice Jedyna ogólnopolska i bezpłatna 

gazeta dla pracowników korporacji

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.03.22, 02.03.30

(510), (511) 41 wydawanie gazet.

(210) 472474 (220) 2017 06 01

(731) FUNDACJA WARSAW SPORTS GROUP, Warszawa

(540) Legia Cycling Club

(510), (511) 25 odzież i odzież sportowa, czapki sportowe, 

daszki [odzież], sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], 

buty sportowe, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, 

marketingowych i promocyjnych, marketing imprez i wyda-

rzeń, organizowanie targów i wystaw, reklama, sponsoring 

promocyjny, usługi promocyjne i reklamowe, 41 fankluby, or-

ganizacja imprez rozrywkowych, organizowanie imprez spor-

towych, zawodów i turniejów sportowych, rozrywka w po-

staci turniejów tenisowych, świadczenie usług sportowych 

i rekreacyjnych, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, 

udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, 

udostępnianie klubowych obiektów, sprzętu rekreacyjnego 

i sportowego, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń spor-

towych, usługi szkół [edukacja], w tym szkoły sportowe, za-

jęcia sportowe i kulturalne, zapewnienie obiektów i sprzętu 

na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu.

(210) 472475 (220) 2017 06 01

(731) FUNDACJA WARSAW SPORTS GROUP, Warszawa

(540) Klub Tenisowy Legia Warszawa

(510), (511) 25 odzież i odzież sportowa, czapki sportowe, 

daszki [odzież], sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], 

buty sportowe, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, 

marketingowych i promocyjnych, marketing imprez i wyda-

rzeń, organizowanie targów i wystaw, reklama, sponsoring 

promocyjny, usługi promocyjne i reklamowe, 41 fankluby, or-
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ganizacja imprez rozrywkowych, organizowanie imprez spor-

towych, zawodów i turniejów sportowych, rozrywka w po-

staci turniejów tenisowych, świadczenie usług sportowych 

i rekreacyjnych, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, 

udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, 

udostępnianie klubowych obiektów, sprzętu rekreacyjnego 

i sportowego, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń spor-

towych, usługi szkół [edukacja], w tym szkoły sportowe, za-

jęcia sportowe i kulturalne, zapewnienie obiektów i sprzętu 

na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu.

(210) 472476 (220) 2017 06 01

(731) FUNDACJA WARSAW SPORTS GROUP, Warszawa

(540) Akademia Tenisowa Legii Warszawa

(510), (511) 25 odzież i odzież sportowa, czapki sportowe, 

daszki [odzież], sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], 

buty sportowe, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, 

marketingowych i promocyjnych, marketing imprez i wyda-

rzeń, organizowanie targów i wystaw, reklama, sponsoring 

promocyjny, usługi promocyjne i reklamowe, 41 fankluby, or-

ganizacja imprez rozrywkowych, organizowanie imprez spor-

towych, zawodów i turniejów sportowych, rozrywka w po-

staci turniejów tenisowych, świadczenie usług sportowych 

i rekreacyjnych, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, 

udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, 

udostępnianie klubowych obiektów, sprzętu rekreacyjnego 

i sportowego, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń spor-

towych, usługi szkół [edukacja], w tym szkoły sportowe, za-

jęcia sportowe i kulturalne, zapewnienie obiektów i sprzętu 

na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu.

(210) 472495 (220) 2017 06 02

(731) KLIMCZAK MARIUSZ PROANIMO, Chełm

(540) GOLEM

(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, pro-

gramy gier komputerowych, oprawki do okularów, opro-

gramowanie komputerowe, nagrane, 16 fi gurki [statuetki] 

z papieru mâché, glina do modelowania, papierowe pod-

kładki pod szklanki, pastele [kredki], podstawki pod kufl e 

do piwa, pojemniki na ołówki, ramki i stojaki do fotografi i, 

stemple do pieczętowania, temperówki do ołówków, elek-

tryczne lub nieelektryczne, uchwyty do stempli, pieczęci, 

papier toaletowy, niszczarki dokumentów do użytku biuro-

wego, zakładki do książek, 28 gry planszowe, karty do gry, 

marionetki, matrioszki [rosyjski drewniane lalki umieszczone 

jedna w drugiej], maski [zabawki], misie pluszowe, układan-

ki [puzzle], worki treningowe, zabawki, zabawki wypchane, 

skrzynki na zabawki, gry automatyczne inne niż do użytku 

z zewnętrznym ekranem lub monitorem, gry automatyczne 

lub na żetony, urządzenia do grania inne niż przystosowane 

do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, grze-

chotki, hantle, tarcze strzelnicze, zabawki dla zwierząt do-

mowych, zabawki ruchome, balony do zabawy, żarty [atra-

py], 30 ciasto [masa do pieczenia], ciasto na wypieki, ciasto 

w proszku, czekolada, czekolada pitna, karmelki [cukierki], 

kawa nienaturalna, lody, mięso zapiekane w cieście, muesli, 

napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, 

napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje 

na bazie kawy, orzechy w czekoladzie, chałwa, cheeseburge-

ry, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, 

pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, 

pasty na bazie czekolady, pielmieni [pierogi z nadzieniem 

mięsnym], pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, plac-

ki, płatki kukurydziane, pralinki, wyroby cukiernicze na bazie 

migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów, arachido-

wych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, batony lukre-

cjowe [cukiernictwo], wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 

32 drinki na bazie piwa, piwo słodowe, pastylki do napojów 

gazowanych, piwo, piwo imbirowe, koktajle bezalkoholowe, 

sok jabłkowy, soki owocowe, soki warzywne [napoje], sor-

bety [napoje], syropy do napojów, woda gazowana, kwas 

chlebowy.

(210) 472500 (220) 2017 06 02

(731) KIERZKOWSKI MARCIN NVITA, Warszawa

(540) LUBELAK

(510), (511) 32 piwo.

(210) 472537 (220) 2017 06 05

(731) PANKIEWICZ WALENTYN, Białystok

(540)  # Słodkie Chłopaki

(531) 24.17.25, 27.05.01

(510), (511) 30 angielskie muffi  ny, babeczki, babki Panetto-

ne, brownie, bagietki, batoniki, batony zbożowe i energetycz-

ne, bezy, biszkopty, bułeczki słodkie, bułki, Cantucci, chleb, 

ciasta, ciastka, ciasteczka, ciasto do: pieczenia, kruche, fi lo, 

francuskie, cukierki, cukier, ciasto na ciastka, ciasto w prosz-

ku, czekolada, czekoladki, chipsy zbożowe, dania gotowe 

zawierające makaron, dekoracje cukiernicze do ciast, desery 

lodowe, dropsy owocowe, ekierki, gofry, ekstrakty przypraw, 

esencje do gotowania, Empanada, herbatniki, gotowe dese-

ry, herbata, jabłka w cieście, karmelki, kakao, kasze, kanapki, 

kawa, krakersy, krówka, kremy budyniowe curstard, lizaki, 

lasagne, lód, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lukier, mąka, 

makarony, marcepan, mieszanki ciasta, miód, musy, naleśniki, 

Napoleonki, Nugat, orzechy w czekoladzie, pączki, pastylki, 

pizza, placki, piernik, polewy, pralinki, przekąski, przyprawy, 

ptysie, słodycze .

(210) 472543 (220) 2017 06 05

(731) PODOLAK TOMASZ, Łódź

(540) Primespeakers

(510), (511) 35 agencja public relations, usługi public rela-

tions, doradztwo w zakresie public relations, badania w za-

kresie public relations, usługi doradztwa w zakresie public 

relations, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, 

usługi reklamowe, promocyjne public relations, pomoc 

w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakre-

sie public relations, usługi konsultingowe w zakresie rekla-

my, usługi konsultingowe związane z personelem, usługi 

konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi doradcze 

i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością go-

spodarczą, kampanie marketingowe, reklama i marketing, 

prowadzenie badań marketingowych, usługi agencji mar-

ketingowych, pomoc w zakresie marketingu, dostarczanie 

informacji marketingowych, reklamy on-line, usługi prze-

twarzania danych online, usługi zarządzania społecznością 

online, publikowanie materiałów reklamowych online, ze-

stawianie katalogów biznesowych online, reklama online 

poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama on-

line za pośrednictwem sieci komputerowej, dostarczanie 

informacji biznesowych i handlowych online, dostarczanie 

informacji gospodarczych i handlowych online, udostęp-

nianie katalogów [spisów] informacji handlowych online 
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w Internecie, świadczenie usług w zakresie katalogów in-

formacji handlowych online, przeprowadzanie ankiet ba-

dawczych online z zakresu zarządzania fi rmą, promowanie 

projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio 

online za pośrednictwem strony internetowej, reklama po-

przez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób 

trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi 

handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informa-

cji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyj-

nych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi reklamowe 

mające na celu promowanie handlu elektronicznego, do-

starczanie informacji i świadczenie usług doradczych w za-

kresie handlu elektronicznego, usługi handlu elektronicz-

nego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach 

za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów 

reklamowych i sprzedaży, zestawianie katalogów bizneso-

wych online, reklama towarów i usług sprzedawców online 

za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, 

promocja online sieci komputerowych i stron interneto-

wych, reklama online za pośrednictwem komputerowej 

sieci komunikacyjnej, skomputeryzowane usługi w zakresie 

składania zamówień online, dostarczanie przewodników 

reklamowych do przeszukiwania konsultowanych online, 

udostępnianie online przewodników reklamowych za-

wierających towary i usługi osób trzecich prowadzących 

handel online w Internecie, zawieranie transakcji handlo-

wych na rzecz innych, przez sklepy online, organizowanie 

subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób trzecich, 

rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą 

sieci komunikacyjnej online w Internecie, 38 udostępnianie 

forów internetowych online, przesyłanie informacji drogą 

online, komunikacja za pośrednictwem blogów online, 

zapewnianie dostępu do treści multimedialnych online, za-

pewnianie dostępu do baz danych online, udostępnianie 

online forów do przesyłania wiadomości między użytkow-

nikami komputerów, przekazywanie informacji i danych 

za pośrednictwem usług online i Internetu, udostępnianie 

pokojów rozmów [chatroomów] online do przesyłania wia-

domości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy 

użytkownikami, 41 zapewnianie szkoleń online, publikowa-

nie materiałów multimedialnych online, publikacja gazet 

elektronicznych online, zapewnianie seminariów szkole-

niowych online, zapewnianie kursów szkoleniowych onli-

ne, usługi w zakresie publikowania online, udostępnianie 

fi lmów online nie do pobrania, udostępnianie publikacji 

online [nie do pobrania], informacje i wiadomości online 

w dziedzinie szkoleń zawodowych, publikacja książek i cza-

sopism elektronicznych online (nie do pobrania), 45 usługi 

tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą 

aplikacji mobilnych do pobrania, usługi serwisów społecz-

nościowych online.

(210) 472545 (220) 2017 06 05

(731) PODOLAK TOMASZ, Łódź

(540) Link Leaders

(510), (511) 35 agencja public relations, usługi public re-

lations, doradztwo w zakresie public relations, badania 

w zakresie public relations, usługi doradztwa w zakresie 

public relations, prowadzenie badań w dziedzinie public 

relations, usługi reklamowe, promocyjne public relations, 

pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi 

w zakresie public relations, usługi konsultingowe w zakre-

sie reklamy, usługi konsultingowe związane z personelem, 

usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi 

doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działal-

nością gospodarczą, kampanie marketingowe, reklama 

i marketing, prowadzenie badań marketingowych, usługi 

agencji marketingowych, pomoc w zakresie marketingu, 

dostarczanie informacji marketingowych, reklamy on-line, 

usługi przetwarzania danych on-line, usługi zarządzania 

społecznością on-line, publikowanie materiałów reklamo-

wych on-line, zestawianie katalogów biznesowych on-line, 

reklama on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyj-

ne, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 

dostarczanie informacji biznesowych i handlowych on-line, 

dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych on-

line, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlo-

wych on-line w internecie, świadczenie usług w zakresie 

katalogów informacji handlowych on-line, przeprowadza-

nie ankiet badawczych on-line z zakresu zarządzania fi rmą, 

promowanie projektów innych osób poprzez udostępnia-

nie portfolio on-line za pośrednictwem strony interneto-

wej, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych 

on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci ko-

munikacyjne, usługi handlu elektronicznego, mianowicie 

dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem 

sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprze-

daży, usługi reklamowe mające na celu promowanie han-

dlu elektronicznego, dostarczanie informacji i świadcze-

nie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, 

usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie 

informacji o produktach za pośrednictwem sieci teleko-

munikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, zesta-

wianie katalogów biznesowych on-line, reklama towarów 

i usług sprzedawców on-line za pośrednictwem przewod-

nika on-line do przeszukiwania, promocja on-line sieci 

komputerowych i stron internetowych, reklama on-line 

za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, 

skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień 

on-line, dostarczanie przewodników reklamowych do prze-

szukiwania konsultowanych on-line, udostępnianie on-line 

przewodników reklamowych zawierających towary i usługi 

osób trzecich prowadzących handel on-linew internecie, 

zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez 

sklepy on-line, organizowanie subskrypcji w zakresie publi-

kacji on-line dla osób trzecich, rozpowszechnianie reklam 

dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej on-li-

ne w Internecie, 38 udostępnianie forów internetowych 

on-line, przesyłanie informacji drogą on-line, komunikacja 

za pośrednictwem blogów on-line, zapewnianie dostępu 

do treści multimedialnych on-line, zapewnianie dostę-

pu do baz danych on-line, udostępnianie on-line forów 

do przesyłania wiadomości między użytkownikami kom-

puterów, przekazywanie informacji i danych za pośrednic-

twem usług on-line i Internetu, udostępnianie pokojów 

rozmów [chatroomów] on-line do przesyłania wiadomości, 

komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkowni-

kami, 41 zapewnianie szkoleń on-line, publikowanie mate-

riałów multimedialnych on-line, publikacja gazet elektro-

nicznych on-line, zapewnianie seminariów szkoleniowych 

on-line, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, usługi 

w zakresie publikowania on-line, udostępnianie fi lmów on-

line nie do pobrania, udostępnianie publikacji on-line [nie 

do pobrania], informacje i wiadomości on-line w dziedzinie 

szkoleń zawodowych, publikacja książek i czasopism elek-

tronicznych on-line (nie do pobrania), 45 usługi tworzenia 

sieci kontaktów społecznych on-line za pomocą aplikacji 

mobilnych do pobrania, usługi serwisów społecznościo-

wych on-line.
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(210) 472568 (220) 2017 06 05

(731) KAPUŚCIŃSKI MAREK ESSENCES CONSULTING 

GROUP, Konstancin-Jeziorna

(540) #SmootheningRetailingPathToPurchase-

ViaTechnology

(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) 472585 (220) 2017 06 05

(731) MAJSTER BUDOWLANE ABC SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Włocławek

(540) MAJSTER BUDOWLANE ABC

(531) 07.03.11, 26.03.07, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.14

(510), (511) 35 usługi sprzedaży, reklamy, promocji oraz 

usługi w zakresie prowadzenia sklepów, składów, marke-

tów z materiałami budowlanymi w szczególności takimi 

jak: betonowe materiały budowlane, materiały budowlane 

przeciwogniowe, szklane materiały budowlane, materiały 

budowlane niemetalowe, powłoki [materiały budowla-

ne], tektura słomowa [materiały budowlane], ogniotrwałe 

materiały budowlane, niemetalowe, materiały budowlane 

ze szkła, materiały budowlane z bitumu, siding winylowy 

[materiały budowlane], materiały budowlane z drewna, fornir 

kamienny [materiały budowlane], płyta pilśniowa [materiały 

budowlane], materiały budowlane z kamienia naturalnego, 

bloczki budowlane zawierające materiały izolacyjne, ma-

teriały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały 

budowlane na bazie wapna, materiały budowlane ze sztucz-

nego kamienia, materiały budowlane z włókien mineralnych, 

ogrodzenie przeciwerozyjne [materiały budowlane nieme-

talowe], niemetalowe materiały budowlane do pokrywania 

dachu, materiały budowlane składające się ze szkła, materia-

ły budowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych, 

materiały budowlane wykonane z włókna skalnego, materia-

ły budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały 

budowlane z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem, 

słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, nie-

metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 

niemetalowe materiały budowlane do użytku przy pozio-

mowaniu nawierzchni, budowlane materiały betonowe 

umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, 

niemetalowe materiały budowlane do zabezpieczania 

budynków przed ciągami powietrznymi, niemetalowe na-

rożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe 

[materiały budowlane], mieszanki asfaltowe do wypełniania 

ubytków na bazie smoły [materiały budowlane], budowla-

ne materiały metalowe, blacharskie materiały budowlane, 

stalowe materiały budowlane, ogniotrwałe budowlane ma-

teriały metalowe, stropy [metalowe materiały budowlane], 

markizy metalowe [materiały budowlane], ogniotrwałe ma-

teriały z metalu [materiały budowlane], materiały metalowe 

na rusztowania budowlane, metalowe materiały budowlane 

w postaci płyt, metalowe materiały budowlane w postaci 

arkuszy, metalowe materiały budowlane w postaci paneli, 

metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 

metalowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-

kartonowe [materiały budowlane], oraz artykuły budowla-

ne metalowe i niemetalowe, artykuły wyposażenia wnętrz 

oraz artykuły wykończeniowe, meble, urządzenia i wyroby 

elektrotechniczne, narzędzia budowlane, narzędzia, artykuły 

gospodarstwa domowego i sprzęt radiowo-telewizyjny, wy-

roby z metalu, drewna, szkła, ceramik, porcelany oraz two-

rzyw sztucznych do użytku domowego, artykuły chemiczne, 

włókiennicze, odzież oraz obuwie, drewno, materiały wypo-

sażenia sanitarnego, pojazdy samochodowe, 37  doradztwo 

inżynieryjne dotyczące usług budowlanych, usługi budow-

lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty 

budowlane związane ze wznoszeniem budynków, roboty 

związane z budową obiektów inżynierii lądowej, roboty bu-

dowlane specjalistyczne.

(210) 472586 (220) 2017 06 05

(731) MAJSTER BUDOWLANE ABC SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Włocławek

(540) MAJSTER BUDOWLANE ABC

(531) 07.03.11, 26.03.07, 26.03.16, 27.05.01, 27.05.12, 29.01.14

(510), (511) 35 usługi sprzedaży, reklamy, promocji oraz 

usługi w zakresie prowadzenia sklepów, składów, marke-

tów z materiałami budowlanymi w szczególności takimi 

jak: betonowe materiały budowlane, materiały budowlane 

przeciwogniowe, szklane materiały budowlane, materiały 

budowlane niemetalowe, powłoki [materiały budowla-

ne], tektura słomowa [materiały budowlane], ogniotrwałe 

materiały budowlane, niemetalowe, materiały budowlane 

ze szkła, materiały budowlane z bitumu, siding winylowy 

[materiały budowlane], materiały budowlane z drewna, fornir 

kamienny [materiały budowlane], płyta pilśniowa [materiały 

budowlane], materiały budowlane z kamienia naturalnego, 

bloczki budowlane zawierające materiały izolacyjne, ma-

teriały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe,  materiały 

budowlane na bazie wapna, materiały budowlane ze sztucz-

nego kamienia, materiały budowlane z włókien mineralnych, 

ogrodzenie przeciwerozyjne [materiały budowlane nieme-

talowe], niemetalowe materiały budowlane do pokrywania 

dachu, materiały budowlane składające się ze szkła, materia-

ły budowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych, 

materiały budowlane wykonane z włókna skalnego, materia-

ły budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały 

budowlane z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem, 

słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, nie-

metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 

niemetalowe materiały budowlane do użytku przy pozio-

mowaniu nawierzchni, budowlane materiały betonowe 

umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, 

niemetalowe materiały budowlane do zabezpieczania bu-

dynków przed ciągami powietrznymi, niemetalowe narożniki 

ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe [materia-

ły budowlane], mieszanki asfaltowe do wypełniania ubytków 

na bazie smoły [materiały budowlane], budowlane materiały 

metalowe, blacharskie materiały budowlane, stalowe mate-

riały budowlane, ogniotrwałe budowlane materiały metalo-
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we, stropy [metalowe materiały budowlane], markizy meta-

lowe [materiały budowlane], ogniotrwałe materiały z metalu 

[materiały budowlane], materiały metalowe na rusztowania 

budowlane, metalowe materiały budowlane w postaci płyt, 

metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, metalowe 

materiały budowlane w postaci paneli, metalowe materiały 

i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe narożniki 

ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe [materia-

ły budowlane]  oraz artykuły budowlane metalowei nieme-

talowe, artykuły wyposażenia wnętrz oraz artykuły wykoń-

czeniowe, meble, urządzenia i wyroby elektrotechniczne, 

narzędzia budowlane, narzędzia, artykuły gospodarstwa 

domowego i sprzęt radiowo-telewizyjny, wyroby z metalu, 

drewna, szkła, ceramiki, porcelany oraz tworzyw sztucznych 

do użytku domowego, artykuły chemiczne, włókiennicze, 

odzież oraz obuwie, drewno, materiały wyposażenia sani-

tarnego, pojazdy samochodowe, 37 usługi budowlane, do-

radztwo inżynieryjne dotyczące usług budowlanych, usługi 

budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, ro-

boty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, ro-

boty związane z budową obiektów inżynierii lądowej, roboty 

budowlane specjalistyczne.

(210) 472651 (220) 2017 06 07

(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) BELLE EPOQUE

(531) 27.05.01, 29.01.08

(510), (511) 9 programy telewizyjne, fi lmy, audycje radiowe, 

nagrania dźwięku, obrazu i fi lmowe utrwalone w formie za-

pisanej taśmy fi lmowej, 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 fi lmowego 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 telewizyjnych, 

programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, 

przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako 

ekranem komputerowym, programy komputerowe do ob-

sługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio i vi-

deo w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyj-

ne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania 

obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w for-

macie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory, kom-

putery i urządzenia towarzyszące, komputery przystosowa-

ne do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie 

naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w zakresie re-

klamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, 

wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe 

w środkach masowego przekazu, usługi produkcji audycji 

i fi lmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, 

usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i pró-

bek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlo-

wych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, bada-

nia rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach 

działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przeka-

zywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc 

w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie eks-

pertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, 

usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, skle-

pu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzeda-

ży: programów telewizyjnych, fi lmów, audycji radiowych, 

nagrań dźwięku, obrazu i fi lmowych utrwalonych w formie 

zapisanej taśmy fi lmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 

dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przysto-

sowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 

w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych 

nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interak-

tywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, za-

pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-

macji i zapisu fi lmowego w formie analogowej i cyfrowej, 

elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru 

przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-

wodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego 

i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, od-

biorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym deko-

derem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowane-

go sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, 

zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interak-

tywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów 

aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapi-

sywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, 

obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii go-

spodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodar-

stwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowa-

dzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym 

logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki je-

dwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki 

kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorą-

giewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, 

etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, 

wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki 

pod myszy komputerowe, fl agi, galanteria odzieżowa dam-

ska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalen-

darze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane 

i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krze-

sełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe 

i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwa-

rzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opa-

kowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pa-

łeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, 

parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, 

kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefo-

ny, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sa-

kwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony 

przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, stan-

dy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termo-

sy, 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, 
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38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej: 

zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi emisji sy-

gnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania 

programów telewizyjnych, reportaży, fi lmów dokumental-

nych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych 

oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emi-

sji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, 

obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów 

transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpo-

wszechniania programów i informacji za pośrednictwem 

sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyjne 

za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-

blowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne 

spersonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych 

i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta 

z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abo-

nenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia 

w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów 

z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, 

usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzeda-

ży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację 

z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożli-

wianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej 

automatycznej selekcji programów które mają być nagrywa-

ne, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interak-

tywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji 

on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostę-

pu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjne-

go poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie infor-

macji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych 

usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca 

na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja 

i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarcza-

nie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Inter-

necie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, fi l-

mowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń 

do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego 

i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urzą-

dzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i ana-

logowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie 

danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu 

do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostę-

pu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali in-

ternetowych, usługi udostępniania dostępu do krajowych 

i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, 

41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych 

widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja fi l-

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, fi lmowego, organizacji i produkcji nagrań 

fi lmowych, 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 fi lmowej 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-

wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania 

nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, opraco-

wywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostęp-

niania czasu dostępu do sieci Internet - kawiarenka interne-

towa, usługi dostarczania dostępu do serwerów 

internetowych.

(210) 472665 (220) 2017 06 07

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-

-USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Grzmot

(531) 26.03.02, 26.03.05, 26.03.22, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje 

alkoholowe niskoprocentowe, wino.

(210) 472677 (220) 2017 06 07

(731) FUNDACJA WARSAW SPORTS GROUP, Warszawa

(540) LEGIA CYCLING CLUB

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 25 odzież i odzież sportowa, czapki sportowe, 

daszki jako odzież, sportowe nakrycia głowy inne niż kaski, 

buty sportowe, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, 

marketingowych i promocyjnych, marketing imprez i wyda-

rzeń, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 

lub reklamowych, reklama, sponsoring promocyjny, usługi 

promocyjne i reklamowe, 41 fankluby, organizacja imprez 

rozrywkowych, organizowanie imprez sportowych, zawo-

dów i turniejów sportowych, rozrywka w postaci turniejów 

tenisowych, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, 

świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie 

obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, udostępnianie 

klubowych obiektów, sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 

usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, usługi 

szkół - edukacja, w tym szkoły sportowe, zajęcia sportowe 

i kulturalne, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby za-

jęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu.
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(210) 472678 (220) 2017 06 07

(731) FUNDACJA WARSAW SPORTS GROUP, Warszawa

(540) LEGIA RUN CLUB

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 25 odzież i odzież sportowa, czapki sportowe, 

daszki jako odzież, sportowe nakrycia głowy inne niż kaski, 

buty sportowe, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, 

marketingowych i promocyjnych, marketing imprez i wyda-

rzeń, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 

lub reklamowych, reklama, sponsoring promocyjny, usługi 

promocyjne i reklamowe, 41 fankluby, organizacja imprez 

rozrywkowych, organizowanie imprez sportowych, zawo-

dów i turniejów sportowych, rozrywka w postaci turniejów 

tenisowych, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, 

świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie 

obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, udostępnianie 

klubowych obiektów, sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 

usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, usługi 

szkół - edukacja, w tym szkoły sportowe, zajęcia sportowe 

i kulturalne, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby za-

jęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu.

(210) 472679 (220) 2017 06 07

(731) FUNDACJA WARSAW SPORTS GROUP, Warszawa

(540) L LEGIA WARSZAWA AKADEMIA HOKEJOWA

(531) 24.01.03, 25.05.03, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 25 odzież i odzież sportowa, czapki sportowe, 

daszki jako odzież, sportowe nakrycia głowy inne niż kaski, 

buty sportowe, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, 

marketingowych i promocyjnych, marketing imprez i wyda-

rzeń, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 

lub reklamowych, reklama, sponsoring promocyjny, usługi 

promocyjne i reklamowe, 41 fankluby, organizacja imprez 

rozrywkowych, organizowanie imprez sportowych, zawo-

dów i turniejów sportowych, rozrywka w postaci turniejów 

tenisowych, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, 

świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie 

obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, udostępnianie 

klubowych obiektów, sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 

usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, usługi 

szkół - edukacja, w tym szkoły sportowe, zajęcia sportowe 

i kulturalne, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby za-

jęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu.

(210) 472683 (220) 2017 06 07

(731) FUNDACJA WARSAW SPORTS GROUP, Warszawa

(540) L LEGIA WARSZAWA AKADEMIA TENISOWA

(531) 24.01.03, 25.05.03, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 25 odzież i odzież sportowa, czapki sportowe, 

daszki jako odzież, sportowe nakrycia głowy inne niż kaski, 

buty sportowe, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, 

marketingowych i promocyjnych, marketing imprez i wyda-

rzeń, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 

lub reklamowych, reklama, sponsoring promocyjny, usługi 

promocyjne i reklamowe, 41 fankluby, organizacja imprez 

rozrywkowych, organizowanie imprez sportowych, zawo-

dów i turniejów sportowych, rozrywka w postaci turniejów 

tenisowych, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, 

świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie 

obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, udostępnianie 

klubowych obiektów, sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 

usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, usługi 

szkół - edukacja, w tym szkoły sportowe, zajęcia sportowe 

i kulturalne, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby za-

jęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu.

(210) 472685 (220) 2017 06 07

(731) EC VC7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki

(540) DRINCO

(510), (511) 9 aplikacje mobilne, kupony mobilne do pobra-

nia, publikacje periodyczne ładowalne w postaci elektronicz-

nej z Internetu, oprogramowanie komputerowe do pobrania 

z Internetu, 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 35 usłu-

gi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyj-

nych, obsługa programów lojalnościowych, usługi w zakresie 

programów lojalnościowych, administrowanie programami 

lojalnościowymi i motywacyjnymi, usługi reklamowe, pro-

mowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez 

dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promo-

cyjne, usługi w zakresie handlu produktami spożywczymi 

i alkoholami, usługi  informacyjne dla konsumentów, admi-

nistrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów 

detalicznych, doradztwo biznesowe .

(210) 472690 (220) 2017 06 08

(731) TOMALAK TOMASZ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 

TOMASZEK, Częstochowa

(540) 
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(531) 01.15.07, 04.01.04, 29.01.15

(510), (511) 13 artykuły i wyroby pirotechniczne, fajerwer-

ki, sztuczne ognie, ognie bengalskie, 35 sprzedaż hurtowa 

i detaliczna wyrobów pirotechnicznych i zabawek dla osób 

trzecich.

(210) 472696 (220) 2017 06 08

(731) TOMALAK TOMASZ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 

TOMASZEK, Częstochowa

(540) TRZASKAJĄCE DIABEŁKI

(531) 01.15.07, 04.01.04, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 13 artykuły i wyroby pirotechniczne, fajerwer-

ki, sztuczne ognie, ognie bengalskie, 35 sprzedaż hurtowa 

i detaliczna wyrobów pirotechnicznych i zabawek dla osób 

trzecich.

(210) 472706 (220) 2017 06 08

(731) TOMALAK TOMASZ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 

TOMASZEK, Częstochowa

(540) STRZELAJĄCE DIABEŁKI

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.15.07, 04.01.04

(510), (511) 13 artykuły i wyroby pirotechniczne, fajerwerki, 

sztuczne ognie, ognie bengalskie, 28 zabawki takie jak kapi-

szony wybuchowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna wyro-

bów pirotechnicznych i zabawek dla osób trzecich.

(210) 472708 (220) 2017 06 08

(731) TOMALAK TOMASZ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 

TOMASZEK, Częstochowa

(540) WYBUCHAJĄCE DIABEŁKI

(531) 01.15.07, 04.01.04, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 13 artykuły i wyroby pirotechniczne, fajerwer-

ki, sztuczne ognie, ognie bengalskie, 35 sprzedaż hurtowa 

i detaliczna wyrobów pirotechnicznych i zabawek dla osób 

trzecich.

(210) 472742 (220) 2017 06 09

(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Wrocław

(540) COMFORTIN

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210) 472743 (220) 2017 06 09

(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Wrocław

(540) MENSIL - MĘŻCZYZNA NIE WYMIĘKA

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety.

(210) 472759 (220) 2017 06 09

(731) FAIR PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Gałowo

(540) RWS Barier Soundproofi ng Technology

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.04, 26.01.18

(510), (511) 17 materiały i tkaniny izolacyjne, maty izolacyj-

ne, maty termoizolacyjne, wypełniacze izolacyjne, izolacje 

akustyczne, 19 warstwy izolujące pod podłogi.
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(210) 472766 (220) 2017 06 09

(731) PODOLAK TOMASZ, Łódź

(540) Linkleaders

(510), (511) 35 agencja public relations, usługi public rela-

tions, doradztwo w zakresie public relations, badania w za-

kresie public relations, usługi doradztwa w zakresie public 

relations, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, 

usługi reklamowe, promocyjne public relations, pomoc 

w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakre-

sie public relations, usługi konsultingowe w zakresie rekla-

my, usługi konsultingowe związane z personelem, usługi 

konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi doradcze 

i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością go-

spodarczą, kampanie marketingowe, reklama i marketing, 

prowadzenie badań marketingowych, usługi agencji mar-

ketingowych, pomoc w zakresie marketingu, dostarczanie 

informacji marketingowych, reklamy online, usługi prze-

twarzania danych online, usługi zarządzania społecznością 

online, publikowanie materiałów reklamowych online, ze-

stawianie katalogów biznesowych online, reklama online 

poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama on-

line za pośrednictwem sieci komputerowej, dostarczanie 

informacji biznesowych i handlowych online, dostarczanie 

informacji gospodarczych i handlowych online, udostęp-

nianie katalogów [spisów] informacji handlowych online 

w Internecie, świadczenie usług w zakresie katalogów in-

formacji handlowych online, przeprowadzanie ankiet ba-

dawczych online z zakresu zarządzania fi rmą, promowanie 

projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio 

online za pośrednictwem strony internetowej, reklama po-

przez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób 

trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi 

handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informa-

cji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyj-

nych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi reklamowe 

mające na celu promowanie handlu elektronicznego, do-

starczanie informacji i świadczenie usług doradczych w za-

kresie handlu elektronicznego, usługi handlu elektronicz-

nego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach 

za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów 

reklamowych i sprzedaży, zestawianie katalogów bizneso-

wych on-line, reklama towarów i usług sprzedawców online 

za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, 

promocja online sieci komputerowych i stron interneto-

wych, reklama online za pośrednictwem komputerowej 

sieci komunikacyjnej, skomputeryzowane usługi w zakresie 

składania zamówień online, dostarczanie przewodników 

reklamowych do przeszukiwania konsultowanych online, 

udostępnianie online przewodników reklamowych za-

wierających towary i usługi osób trzecich prowadzących 

handel online w Internecie, zawieranie transakcji handlo-

wych na rzecz innych, przez sklepy online, organizowanie 

subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób trzecich, 

rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą 

sieci komunikacyjnej online w Internecie, 38 udostępnianie 

forów internetowych online, przesyłanie informacji drogą 

online, komunikacja za pośrednictwem blogów online, 

zapewnianie dostępu do treści multimedialnych online, za-

pewnianie dostępu do baz danych online, udostępnianie 

online forów do przesyłania wiadomości między użytkow-

nikami komputerów, przekazywanie informacji i danych 

za pośrednictwem usług online i Internetu, udostępnianie 

pokojów rozmów [chatroomów] online do przesyłania wia-

domości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy 

użytkownikami, 41 zapewnianie szkoleń online, publikowa-

nie materiałów multimedialnych online, publikacja gazet 

elektronicznych online, Zapewnianie seminariów szkole-

niowych online, zapewnianie kursów szkoleniowych onli-

ne, usługi w zakresie publikowania online, udostępnianie 

fi lmów online nie do pobrania, udostępnianie publikacji 

online [nie do pobrania], informacje i wiadomości online 

w dziedzinie szkoleń zawodowych, publikacja książek i cza-

sopism elektronicznych online (nie do pobrania), 45 usługi 

tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą 

aplikacji mobilnych do pobrania, usługi serwisów społecz-

nościowych online.

(210) 472824 (220) 2017 06 12

(731) OLEŚ RYSZARD DEKOR-ART, Katowice

(540) OLEJ ŻYWOKOSTOWY

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.05.19, 05.05.21, 26.11.03, 26.11.13, 

25.01.15

(510), (511) 3 kosmetyki, kremy kosmetyczne, preparaty 

kosmetyczne do kąpieli, kosmetyki do masażu, preparaty 

kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetycz-

ne do regeneracji i odnowy skóry, mleczka kosmetyczne, 

mieszaniny zapachowe, olejki esencjonalne, olejki do ce-

lów kosmetycznych, olejki toaletowe, środki pielęgnacyj-

ne do masażu, maści do celów kosmetycznych, tłuszcze 

do celów kosmetycznych, żele do pielęgnacji ciała, prepa-

raty kosmetyczne do opalania, olejek żywokostowy, maści 

żywokostowe, emulsje żywokostowe do ciała, 5 preparaty 

do pielęgnacji zdrowia na bazie ziół, maści do celów lecz-

niczych, żele do celów medycznych, preparaty farmaceu-

tyczne wspomagające gojenie się podrażnień oraz odnowę 

i regenerację skóry, preparaty farmaceutyczne do pielę-

gnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw oparze-

niom słonecznym, żele do leczenia oparzeń słonecznych, 

środki uśmierzające ból, preparaty biologiczne do celów 

weterynaryjnych, korzenie lekarskie, oleje lecznicze, zioła 

lecznicze.

(210) 472861 (220) 2017 06 12

(731) SZYMAŃSKA MAGDALENA, Warszawa

(540) Skrzydlate Anioły

(531) 27.05.01, 03.07.17

(510), (511) 35 reklama, reklama korespondencyjna, rekla-

ma on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rekla-

ma typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, radiowa, 

telewizyjna, rozpowszechnianie reklam, wynajem bilbor-

dów i tablic reklamowych, wynajem czasu reklamowego 
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we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie prze-

strzeni reklamowej, organizacja pokazów mody w celach 

promocyjnych, prezentowanie produktów w mediach dla 

celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób 

trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub 

reklamowych, usługi wystaw w celach handlowych lub re-

klamowych, pokazy towarów, telemarketing, usługi marke-

tingowe, usługi public relations, pisanie scenariuszy dla ce-

lów reklamowych, kolportaż próbek, bezpośrednia reklama 

pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-

nych w reklamie, projektowanie materiałów reklamowych, 

publikowanie tekstów reklamowych, usługi w zakresie 

opracowania grafi cznego do celów reklamowych, tworze-

nie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów rekla-

mowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, admini-

strowanie programami lojalności konsumenta, zarządzanie 

programami refundacji w imieniu osób trzecich, agencje 

informacji handlowej, dostarczanie informacji dotyczących 

kontaktów handlowych i biznesowych, obsługa admini-

stracyjna fi rm na zlecenie, wynajmowanie urządzeń i wy-

posażenia biurowego, wyszukiwanie informacji w plikach 

komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy 

internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 

systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 

aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-

zach danych, pozyskiwanie danych do komputerowej bazy 

danych, komputerowe zarządzanie plikami, udostępnianie 

informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 

strony internetowej, informacja o działalności gospodar-

czej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 

działalności gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu 

działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przed-

siębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc 

w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania doty-

czące działalności gospodarczej, rejestracja komunikatów 

pisemnych i danych, optymalizacja stron internetowych, 

optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatko-

wej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania 

w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii ko-

munikacyjnych public relations, doradztwo w zakresie za-

rządzania biznesem, outsourcing [doradztwo biznesowe], 

usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 

usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie handlowe w za-

kresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 

ekonomiczne prognozy, fakturowanie, analizy kosztów, 

usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny 

handlowe, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 

handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 

[punkty informacji konsumenckiej], usługi aukcyjne, sprze-

daż takich produktów jak: trumny, urny, wieńce z kwiatów 

sztucznych i naturalnych, znicze, relikwiarze, krzyże, 37 usłu-

gi murarskie i kamieniarskie, 39 specjalistyczny transport sa-

mochodowy, w tym transport zwłok, 41 organizacja imprez 

muzycznych, muzyczna działalność koncertowa, usługi 

związane z prezentacją dzieł muzycznych, usługi rozrywko-

we, działalność artystyczna i rozrywkowa przez organizo-

wanie występów zespołów artystycznych, organizacja im-

prez kulturalnych, działalność wydawnicza (płyty, kasety), 

organizowanie koncertów, festiwali muzycznych, produkcja 

fi lmów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, wy-

konywanie koncertów oraz nagrań fonografi cznych i radio-

wo - telewizyjnych, usługi orkiestr i zespołów muzycznych, 

usługi impresaryjne, organizowanie i prowadzenie festiwali, 

przedstawień, koncertów, recitali, konkursów muzycznych 

i imprez rozrywkowych, usługi edukacyjne z dziedziny mu-

zyki, organizowanie i prowadzenie kursów muzycznych, 

konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów i zjazdów, 

usługi studia nagrań, produkcja nagrań dźwiękowych i au-

diowizualnych oraz programów radiowych i telewizyjnych, 

usługi kompozycji muzycznych, wypożyczanie nagrań 

dźwiękowych, 45 usługi pogrzebowe, usługi kremacyjne, 

usługi w zakresie balsamowania, prowadzenie ceremonii 

pogrzebowych, planowanie i organizowanie ceremonii 

ślubnych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, 

licencjonowanie własności intelektualnej, monitorowanie 

praw własności intelektualnej do celów doradztwa praw-

nego, prawne administrowanie licencjami, zarządzanie 

prawami autorskimi, usługi nadzoru w dziedzinie własności 

intelektualnej.

(210) 473031 (220) 2017 06 19

(731) ZIĄBKA MAGDALENA, Zabierzów

(540) OtOimplant

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.06, 26.13.25

(510), (511) 5 materiały opatrunkowe, medyczne, 10 biode-

gradowalne implanty do zespalania kości, implanty chirur-

giczne składające się ze sztucznych materiałów.

(210) 473050 (220) 2017 06 19

(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

(540) NUT BREAK

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 30 czekolada, wyroby cukiernicze, wyroby cu-

kiernicze na bazie orzechów arachidowych, słodycze.

(210) 473051 (220) 2017 06 19

(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

(540) Fresh & Fruity
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(531) 01.15.15, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 czekolada, czekolada nadziewana, cukierki 

czekoladowe, owocowe galaretki jako słodycze, wyroby cu-

kiernicze, słodycze.

(210) 473068 (220) 2017 06 19

(731) SZYMOŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa

(540) od 1994 roku BIKE TEAM

(531) 26.03.01, 27.05.01, 27.07.01

(510), (511) 12 rowery, podzespoły i części zamienne do ro-

werów, akcesoria rowerowe zawarte w tej klasie, 35 usługi 

sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, 

wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią następują-

cych produktów: rowery, akcesoria rowerowe, części rowe-

rów, odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna wchłaniająca 

pot dla rowerzystów, dzwonki sygnalizacyjne, kaski ochron-

ne, liczniki, okulary, etui na okulary, oprawki do okularów, 

łańcuszki do okularów, sznureczki do okularów, diody świe-

cące, diody świecące LED, baterie do oświetlenia, rękawice 

do ochrony przed wypadkami, słuchawki na uszy, słuchaw-

ki telefoniczne, sprzęt dla korzystania z telefonu bez użycia 

rąk, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, 

urządzenia do ładowania baterii, tarcze odblaskowe, no-

szone na ubraniu, w celu zapobiegania wypadkom dro-

gowym, oleje, smary do rowerów, bagażniki do pojazdów, 

bieżniki do bieżnikowania opon, błotniki do rowerów, bud-

ki do wózków dziecięcych, łatki samoprzylepne kauczuko-

we do reperacji dętek, zestawy narzędzi do reperacji dętek, 

dętki do rowerów, dzwonki do rowerów, hamulce do rowe-

rów, kierownice do rowerów, kierunkowskazy do rowerów, 

kolce do opon, napinacze do szprych do kół, koła do rowe-

rów, trójkołowców, piasty kół pojazdów, szprychy kół pojaz-

dów, korba rowerowa, kosze przystosowane do pojazdów 

jednośladowych, kosze przystosowane do rowerów, luster-

ka wsteczne, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, 

łańcuchy rowerowe, mechanizmy napędowe do pojazdów 

lądowych, obręcze do piast kół, obręcze kół do rowerów, 

ogumienie do kół rowerów, okładziny szczęk hamulcowych 

do pojazdów, pełne opony do kół pojazdów, opony bez-

dętkowe do rowerów, opony do pojazdów, opony pneu-

matyczne, pedały do rowerów, piasty do rowerów, pojazdy 

trzy lub czterokołowe, dopasowane pokrowce na pojazdy, 

pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrycia siodełek rowe-

rów lub motocykli, pompki do rowerów, przerzutki do ro-

werów, przyczepy do pojazdów, ramy do rowerów, resory, 

sprężyny zawieszenia do pojazdów, rowery, opony do ro-

werów, podpórki, nóżki do rowerów, silniki do rowerów, 

siodełka do rowerów, szprychy do rowerów, sakwy rowe-

rowe, siatki do rowerów, stojaki do rowerów, szczęki hamul-

cowe do pojazdów, wózki trójkołowe, trycykle, monocykle, 

wentyle do opon pojazdów, 37 serwis, montaż, naprawa 

rowerów.

(210) 473076 (220) 2017 06 19

(731) ŁAGODA ŁUKASZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 

USŁUGOWE FRETLESS, Poznań

(540) fretless

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.04

(510), (511) 37 instalacja rurociągów, konserwacja instalacji 

przemysłowych, renowacja instalacji elektrycznych, montaż 

instalacji przemysłowych, instalacja urządzeń sanitarnych, in-

stalacja urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń wenty-

lacyjnych, instalacja systemów zabezpieczających, instalacja 

systemów oświetleniowych, instalacja urządzeń oświetle-

niowych, odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, czyszcze-

nie instalacji wodociągowych, usługi instalacji komputerów, 

instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, odnawianie instalacji 

wodno-kanalizacyjnych, konserwacja instalacji wodno-ka-

nalizacyjnej, naprawa instalacji sanitarnych, montaż instalacji 

centralnego ogrzewania, instalacja urządzeń wodociągowo-

kanalizacyjnych, instalacja systemów wodociągowo-kanali-

zacyjnych, instalacja urządzeń do chłodzenia, konserwacja 

alarmowych instalacji przeciwpożarowych, konserwacja 

i naprawy instalacji grzewczej, montaż i naprawa instalacji 

grzewczych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, mo-

dernizacja instalacji do wentylacji budynków, modernizacja 

instalacji do klimatyzacji budynków, modernizacja instalacji 

do ogrzewania budynków, montaż i naprawa instalacji alar-

mowych przeciwpożarowych, montaż instalacji kanaliza-

cyjnych, gazowych i wodociągowych, instalacja urządzeń 

do zaopatrzenia w wodę, instalacja urządzeń do ogrzewania 

i chłodzenia, instalacja rusztowań budowlanych, platform 

roboczych i budowlanych, usługi doradcze w zakresie kon-

serwacji instalacji wodociągowych, naprawa i konserwacja 

instalacji gazowych i elektrycznych, renowacja, naprawa 

i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, usługi do-

radcze związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, 

podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-

kanalizacyjnych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń 

i instalacji fotowoltaicznych, instalowanie kotłów, instalacja, 

naprawa i konserwacja rur kotłowych, czyszczenie i napra-

wa kotłów, instalacja systemów inżynierii środowiska, insta-

lacja systemów ochrony środowiska, instalacja systemów 

kontroli środowiska, usługi doradcze w zakresie konserwacji 

systemów kontroli środowiska, usługi doradcze w zakresie 

naprawy systemów kontroli środowiska, instalacja zbiorni-

ków na wodę deszczową, instalacja systemów do odprowa-

dzania wody deszczowej, instalacja systemów do zbierania 

wody deszczowej, budowa systemów odwadniających, bu-

dowa systemów ścieków, czyszczenie kanałów ściekowych, 

podziemne prace konstrukcyjne w zakresie ścieków, usługi 

w zakresie instalowania kanałów ściekowych, 42 doradztwo 

techniczne, usługi w zakresie projektowania technicznego, 

doradztwo techniczne w zakresie zapobiegania pożarom, 

projektowanie i planowanie techniczne systemów kanaliza-

cyjnych, projektowanie i planowanie techniczne oczyszczal-

ni wody, projektowanie i planowanie techniczne instalacji 

do ogrzewania, usługi projektowania technicznego związa-

ne z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, usługi projekto-

wania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami 

do chłodzenia, usługi projektowania technicznego związane 

z instalacjami do zaopatrzenia w wodę, projektowanie i pla-

nowanie techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody 

i wody ściekowej .
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(210) 473135 (220) 2017 06 20

(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie

(540) A.D. 1891 SOPLICA USZLACHETNIONA Jabłkiem 

KUNSZT TRADYCJI OD POKOLEŃ

(531) 05.07.13, 07.01.08, 07.01.09, 07.01.24, 06.07.25, 24.05.07, 

25.01.19, 26.07.25, 26.13.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

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

(210) 473138 (220) 2017 06 20

(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie

(540) A.D. 1891 SOPLICA USZLACHETNIONA Gruszką 

KUNSZT TRADYCJI OD POKOLEŃ

(531) 05.07.15, 07.01.09, 25.01.15, 26.01.02, 26.04.02, 27.07.01, 

27.05.01, 29.01.15

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

(210) 473139 (220) 2017 06 20

(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie

(540) A.D. 1891 SOPLICA USZLACHETNIONA Śliwką 

KUNSZT TRADYCJI OD POKOLEŃ

(531) 05.07.14, 07.01.09, 25.01.15, 26.01.02, 26.04.02, 27.05.01, 

29.01.15

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

(210) 473141 (220) 2017 06 20

(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie

(540) ŻUBRÓWKA PIEPRZ I MIÓD ORYGINALNA WÓDKA 

SMAKOWA PUSZCZA BIAŁOWIESKA

(531) 03.04.05, 06.19.05, 24.03.01, 25.01.15, 26.04.02, 27.05.01, 

29.01.15

(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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(210) 473145 (220) 2017 06 20

(731) D.R.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gronowo Górne

(540) Drzwi DRE. Drzwi w moim stylu.

(510), (511) 6 drzwi metalowe, ościeżnice i skrzydła drzwio-

we metalowe, drzwi przeciwpożarowe, 19 drzwi drewniane 

i drewnopochodne, ościeżnice, płyty niemetalowe, 20 me-

ble, akcesoria do mebli drewniane i drewnopochodne, drzwi 

do mebli.

(210) 473173 (220) 2017 06 21

(731) NETIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) netianext

(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, usługi 

marketingowe, wynajem fotokopiarek, 38 informacja o teleko-

munikacji, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodo-

wych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórko-

wych, łączność poprzez terminale komputerowe, nadawanie 

bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie 

połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kompute-

rową, poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie 

wiadomości, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych 

dla usług związanych z telezakupami, transfer strumieniowy 

danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja satelitarna, 

transmisja wideo na żądanie, usługi poczty głosowej, usługi 

przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektro-

nicznej], usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi 

teleksowe, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomu-

nikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związa-

ne z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunika-

cyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości 

i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmo-

wanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, 

wypożyczanie faksów, wypożyczanie modemów, wypoży-

czanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wia-

domości, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie 

dostępu do globalnych sieci komputerowych, 42 aktualizowa-

nie oprogramowania komputerowego, chmura obliczeniowa, 

digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczą-

ce bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie 

bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpie-

czeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramo-

wania komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności 

energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy 

sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowa-

nia stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii 

komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony in-

ternetowej, 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, wypo-

życzanie oprogramowania komputerowego.

(210) 473177 (220) 2017 06 21

(731) CYBER PRODUCTIVITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) OSCBR Ogólnopolska Sieć Certyfi kowanych 

Biur Rachunkowych

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07

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

komputerowe, nagrane programy komputerowe sterujące, 

oprogramowanie dla biur rachunkowych i do prowadzenia 

księgowości, 35 usługi księgowe, usługi płacowe, doradztwo 

w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 

w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-

darczej, informacja o działalności gospodarczej, przygotowy-

wanie zeznań podatkowych, audyt, sporządzanie sprawozdań 

rachunkowych, rachunkowość fi nansowa, analizy kosztów, 

audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania 

dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, ba-

dania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie zarządzania 

biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 

handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, faktu-

rowanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych 

dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla 

osób trzecich, obsługa administracyjna fi rm na zlecenie, out-

sourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu 

przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc 

w zarządzaniu działalnością gospodarczą, przygotowanie listy 

płac, sporządzanie wyciągów z konta, statystyczne zestawie-

nia, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 

usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi 

ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi podat-

kowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontakto-

wania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed-

siębiorcami potrzebującymi fi nansowania, wyceny handlowe, 

36 działalność fi nansowa, ekspertyzy do celów podatkowych, 

usługi fi nansowe, analizy fi nansowe, doradztwo i pośrednic-

two fi nansowe, doradztwo w sprawach fi nansowych, wycena 

fi nansowa, informacje fi nansowe, analizy fi nansowe, eksperty-

zy do celów fi skalnych, leasing fi nansowy, agencje ściągania 

wierzytelności, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 

informacja o ubezpieczeniach, doradztwo w zakresie dłu-

gów, faktoring, fi nansowe izby rozrachunkowe, organizowa-

nie fi nansowania projektów budowlanych, pośrednictwo 

giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe, 

pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, powiernictwo, 

udostępnianie informacji fi nansowych za pośrednictwem 

strony internetowej, usługi dotyczące maklerstwa giełdo-

wego, usługi fi nansowania, usługi likwidacji przedsiębiorstw, 

fi nansowe, usługi pośrednictwa fi nansowego w zakresie ceł, 

usługi ubezpieczeniowe, weryfi kacja czeków, wycena fi nan-

sowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wyceny 

fi skalne, 42 usługi informatyczne, doradztwo w zakresie opro-

gramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projek-

towania stron internetowych, elektroniczna konwersja danych 

lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego, 

powielanie oprogramowania komputerowego, projektowa-

nie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie opro-

gramowania komputerowego, programowanie komputerów, 

programowanie systemów komputerowych, projektowanie 

systemów komputerowych, konserwacja oprogramowania 

komputerowego, usługi komputerowe w zakresie ochrony an-

tywirusowej, oprogramowanie jako usługa [SaaS], aktualizacja 

oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwo-

jowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, tworzenie 

i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.

(210) 473185 (220) 2017 06 21

(731) MADEJOWICZ ROBERT, Kraków

(540) ESKIMOS

(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 

amoniak - aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, an-

typerspiranty - przybory toaletowe, antypoślizgowe płyny 
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do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, aromaty olejki 

eteryczne, do ciast, do napojów, do żywności w postaci olej-

ków eterycznych, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy 

inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosme-

tycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiato-

wych, błyszczyki do ust, wyroby perfumeryjne na bazie bursz-

tynu, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku 

domowego w praniu, chusteczki nasączane płynami kosme-

tycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania 

makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, detergenty, inne niż 

do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów 

medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty 

dla zwierząt, drewno zapachowe, ekstrakty kwiatowe - per-

fumy, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje 

chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencja ba-

dianowa, esencja mięty, esencje eteryczne, etui na szminkę, 

farby do włosów, farby do brody, geraniol, heliotropina, henna 

- barwnik kosmetyczny, javellowa woda, jonony jako wyroby 

perfumeryjne, kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kalkoma-

nia ozdobna do celów kosmetycznych, kamień ałun środek 

ściągający, kamień polerski, kleje do celów kosmetycznych, 

kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymo-

cowywania sztucznych włosów, kora mydłoki (kwilai) do pra-

nia, korund materiał ścierny, kosmetyki, kosmetyki do brwi, 

kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do makijażu, kosmetyki 

do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kreda czyszcząca, 

kreda malarska, krem do butów, kremy do polerowania kremy 

kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, krochmal do nada-

wania połysku praniu, krochmal do prania, lakier do włosów, 

środki do usuwania lakierów, lakiery do paznokci, ług sodowy, 

łupki polerskie, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe 

potpourri, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko mig-

dałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające 

do celów kosmetycznych, mydła, mydła do ożywiania koloru 

tkanin, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, 

mydło do golenia, mydło migdałowe, naklejane ozdoby do pa-

znokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, odżywki do wło-

sów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, 

olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek 

różany, olejek terpentynowy odtłuszczający, olejki do celów 

kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, 

olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, ołówki 

do brwi, papier do polerowania, papier ścierny szmerglowy, 

wosk do parkietu, paski odświeżające oddech, paski wybiela-

jące zęby, pasta do butów, pasta do mycia, pasta do rąk,pasty 

do pasków do ostrzenia brzytwy, pasty do skór, piżmo wy-

roby perfumeryjne, płótno szmerglowe, płótno z nasypem 

szklanym, płukanki do oczu, nie do celów medycznych, płyny 

do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, płyny do pie-

lęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycz-

nych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub 

dezodoryzacji, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady 

do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny do czyszcze-

nia, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurza-

nia, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty 

do czyszczenia protez zębowych, preparaty do czyszczenia 

tapet, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, prepa-

raty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów 

dezodorujących, preparaty do kąpieli, nielecznicze. preparaty 

do kręcenia włosów, preparaty do nabłyszczania liści roślin, 

preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, 

preparaty do odtłuszczania inne niż do użytku w procesach 

produkcyjnych, preparat) do odymiania, preparaty do pielę-

gnacji paznokci, preparaty do polerowania, preparaty do po-

lerowania protez dentystycznych, preparaty do prania, pre-

paraty do prania chemicznego, preparaty do prostowania 

włosów, preparaty do samoopalania. preparaty do udrażnia-

nia rur. preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów 

gospodarstwa domowego, preparaty do wybielania skóry 

zwierzęcej, preparaty do wywabiania plam. preparaty fi toko-

smetyczne. preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, 

preparaty kosmet)czne do kąpieli, preparaty kosmetyczne 

do odchudzania, preparaty ściągające do celów kosmetycz-

nych, preparaty toaletowe, preparaty wygładzające krochmal, 

produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty per-

fumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, pumeks, 

preparaty do usuwania rdzy, roztwory do szorowania, róż 

polerski, rzęsy sztuczne, satlor, saszetki zapachowe do bieli-

zny, soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybielająca, sole 

kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, 

suche szampony, szampony, szampony dla zwierząt, nielecz-

nicze preparaty pielęgnacyjne, szmergiel, sztuczne paznokcie, 

ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia, środki 

czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czysz-

czące do higieny intymnej, nielec/nic/c. środki do czyszczenia 

zębów, środki do konserwacji skóry, środki do namac/ania pra-

nia, środki do polerowania podłóg i mebli, środki do usuwania 

wosku z podłóg, preparaty do szorowania, zapachowe środki 

odświeżające powietrze, środki ścierne i polerskie, środki uła-

twiające suszenie do zmywarek naczyń, środki wybielające 

stosowane w pralnictwie, ultramaryna, środki wygładzające 

i nadające praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, talk 

kosmetyczny, terpentyna do odtłuszczania, terpeny, olejki ete-

ryczne, tlenek glinu jako materiał ścierny, tłuszcze do celów ko-

smetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, 

wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, węglik 

krzemu materiał ścierny, węgliki metali materiały ścierne, woda 

kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda utle-

niona do celów kosmetycznych, wosk do butów, wosk do de-

pilacji, wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk do wąsów, 

wosk krawiecki, wosk pralniczy, wosk szewski, wybielacze - od-

barwiacze do celów kosmetycznych, wybielacze stosowane 

w pralnictwie, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, 

żele do masażu, inne niż do celów medycznych, żele do wy-

bielania zębów.

(210) 473186 (220) 2017 06 21

(731) MADEJOWICZ ROBERT, Kraków

(540) SOLEN

(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 

amoniak - aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, an-

typerspiranty - przybory toaletowe, antypoślizgowe płyny 

do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, aromaty olejki 

eteryczne, do ciast, do napojów, do żywności w postaci olej-

ków eterycznych, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy 

inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosme-

tycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiato-

wych, błyszczyki do ust, wyroby perfumeryjne na bazie bursz-

tynu, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku 

domowego w praniu, chusteczki nasączane płynami kosme-

tycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania 

makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, detergenty inne niż 

do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów 

medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty 

dla zwierząt, drewno zapachowe, ekstrakty kwiatowe - per-

fumy, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje 

chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencja ba-

dianowa, esencja mięty, esencje eteryczne, etui na szminkę, 

farby do włosów, farby do brody, geraniol, heliotropina, henna 

- barwnik kosmetyczny, javellowa woda, jonony jako wyroby 

perfumeryjne, kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kalkoma-

nia ozdobna do celów kosmetycznych, kamień ałun środek 

ściągający, kamień polerski, kleje do celów kosmetycznych, 
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kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymo-

cowywania sztucznych włosów, kora mydłoki (kwilai) do pra-

nia, korund materiał ścierny, kosmetyki, kosmetyki do brwi, 

kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do makijażu, kosmetyki 

do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kreda czyszcząca, 

kreda malarska, krem do butów, kremy do polerowania kremy 

kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, krochmal do nada-

wania połysku praniu, krochmal do prania, lakier do włosów, 

środki do usuwania lakierów, lakiery do paznokci, ług sodowy, 

łupki polerskie, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe 

potpourri, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko mig-

dałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające 

do celów kosmetycznych, mydła, mydła do ożywiania koloru 

tkanin, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, 

mydło do golenia, mydło migdałowe, naklejane ozdoby do pa-

znokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, odżywki do wło-

sów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, 

olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek 

różany, olejek terpentynowy odtłuszczający, olejki do celów 

kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, 

olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, ołówki 

do brwi, papier do polerowania, papier ścierny szmerglowy, 

wosk do parkietu, paski odświeżające oddech, paski wybie-

lające zęby, pasta do butów, pasta do mycia, pasta do rąk, 

pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, pasty do skór, piżmo 

wyroby perfumeryjne, płótno szmerglowe, płótno z nasypem 

szklanym, płukanki do oczu, nie do celów medycznych, płyny 

do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, płyny do pie-

lęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycz-

nych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub 

dezodoryzacji, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady 

do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny do czyszcze-

nia, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurza-

nia, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty 

do czyszczenia protez zębowych, preparaty do czyszczenia 

tapet, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, prepa-

raty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów 

dezodorujących, preparaty do kąpieli, nielecznicze. preparaty 

do kręcenia włosów, preparaty do nabłyszczania liści roślin, 

preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, 

preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach 

produkcyjnych, preparaty do odymiania, preparaty do pielę-

gnacji paznokci, preparaty do polerowania, preparaty do pole-

rowania protez dentystycznych, preparaty do prania, prepara-

ty do prania chemicznego, preparaty do prostowania włosów, 

preparaty do samoopalania, preparaty do udrażniania rur, pre-

paraty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodar-

stwa domowego, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, 

preparaty do wywabiania plam, preparaty fi tokosmetyczne, 

preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty 

kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchu-

dzania, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, prepa-

raty toaletowe, preparaty wygładzające krochmal, produkty 

do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, 

przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, pumeks, preparaty 

do usuwania rdzy, roztwory do szorowania, róż polerski, rzę-

sy sztuczne, safl or, saszetki zapachowe do bielizny, soda kry-

staliczna do czyszczenia, soda wybielająca, sole kąpielowe 

do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, suche szam-

pony, szampony, szampony dla zwierząt, nielecznicze prepa-

raty pielęgnacyjne, szmergiel, sztuczne paznokcie, ściereczki 

nasączane detergentami do czyszczenia, środki czyszczące 

do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do hi-

gieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, 

środki do konserwacji skóry, środki do namaczania prania, 

środki do polerowania podłóg i mebli, środki do usuwania 

wosku z podłóg, preparaty do szorowania, zapachowe środki 

odświeżające powietrze, środki ścierne i polerskie, środki uła-

twiające suszenie do zmywarek naczyń, środki wybielające 

stosowane w pralnictwie, ultramaryna, środki wygładzające 

i nadające praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, talk 

kosmetyczny, terpentyna do odtłuszczania, terpeny, olejki ete-

ryczne, tlenek glinu jako materiał ścierny, tłuszcze do celów ko-

smetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, 

wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, węglik 

krzemu materiał ścierny, węgliki metali materiały ścierne, woda 

kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda utle-

niona do celów kosmetycznych, wosk do butów, wosk do de-

pilacji, wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk do wąsów, 

wosk krawiecki, wosk pralniczy, wosk szewski, wybielacze - od-

barwiacze do celów kosmetycznych, wybielacze stosowane 

w pralnictwie, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, 

żele do masażu inne niż do celów medycznych, żele do wy-

bielania zębów.

(210) 473188 (220) 2017 06 21

(731) ĆWIEK MONIKA KANCELARIA PRAWNA M&C, 

Warszawa

(540) NELA

(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane 

w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ście-

rania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, 

płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 

9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, 

fotografi czne, kinematografi czne, optyczne, wagowe, pomia-

rowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów 

dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, prze-

łączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji 

energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania 

oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki 

danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki 

nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych 

przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, 

osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy kom-

puterowe, urządzenia do gaszenia ognia, 16 papier i karton, 

druki, materiały introligatorskie, fotografi e, materiały biurowe, 

kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla arty-

stów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy 

(z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z 

wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pa-

kowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 

25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły 

sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 30 kawa, herba-

ta, kakao i substytuty kawy, ryż, tapioka i sago, mąka i produk-

ty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, 

miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, 

ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 32 piwo, wody mine-

ralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje 

owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produk-

cji napojów, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 

organizowanie podróży, 41 kształcenie, rozrywka, działalność 

sportowa i kulturalna.

(210) 473190 (220) 2017 06 21

(731) MASZOTA MAGDALENA FIRMA HANDLOWA, Cewice

(540) SMAŻALNIA-PIZZERIA „BAŁTYCKA”
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(531) 08.07.04, 08.05.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, snack-bary, kawiarnie, 

obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 

i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, sto-

łówki, usługi barowe.

(210) 473192 (220) 2017 06 21

(731) KOI STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) TARAPATY

(531) 27.05.01, 29.01.02

(510), (511) 9 fi lmy, programy telewizyjne, audycje radiowe, 

nagrania dźwięku, obrazu i fi lmowe utrwalone w formie 

zapisanej taśmy fi lmowej, taśmy video, taśmy magnetycz-

nej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w za-

pisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania 

w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, 

DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, 

urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i re-

produkcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu fi lmowego 

w formie analogowej i cyfrowej, programy komputerowe, 

aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, kal-

kulatory, magnesy dekoracyjne, 35 usługi w zakresie reklamy: 

organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, usługi 

produkcji  audycji i fi lmów reklamowych dla radia, telewizji, 

fi lmu, Internetu, usługi w zakresie organizacji  pokazów i wy-

staw, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, 

usługi sprzedaży: odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów 

piśmiennych i biurowych, książek, czasopism, gazet, katalo-

gów, plakatów, albumów, podręczników, fotografi i, kalen-

darzy, materiałów dla artystów i do rysowania, materiałów 

szkolnych i dydaktycznych, kosmetyków, chemii gospodar-

czej, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposaże-

nia wnętrz, w tym za pośrednictwem Internetu (sklep inter-

netowy), plecaków, toreb, walizek, toreb podróżnych, portfeli 

oraz innych artykułów służących  do przenoszenia, wyrobów 

skórzanych, galanterii skórzanej, parasoli, parasolek, etui 

na klucze, wizytowników, zegarków, biżuterii, breloczków, 

uchwytów i taśmy z naniesionymi znakami  towarowymi 

i reklamowymi, znaczków z logo, artykułów sportowych 

i gimnastycznych, zabawek, w tym: konstrukcji dmuchanych 

i balonów, baloników, latawców, banerów, fl ag, chorągiewek, 

piłek, trąbek, maskotek, kart do gier, fi gurek zabawkowych 

do kolekcjonowania, samochodowych osłon przeciwsło-

necznych, ozdób świątecznych, kalkulatorów, urządzeń 

do odtwarzania i nagrywania dźwięku i obrazu, odtwarzaczy 

płyt kompaktowych i kaset, głośników, słuchawek, ładowa-

rek, radioodbiorników, radiów samochodowych, ładowarek 

samochodowych do urządzeń telefonicznych, nawigacyj-

nych, akcesoriów do nawigacji samochodowej, akcesoriów 

do  komputerów, nośników pamięci, nośników danych, piór 

świetlnych, urządzeń do pisania po ekranie, podkładek pod 

mysz, gier komputerowych, akcesoriów do telefonów komór-

kowych, pokrowców na  telefony, aparatów fotografi cznych 

i akcesoriów do aparatów fotografi cznych, elektronicznych 

urządzeń do tłumaczeń językowych, elektronicznych urzą-

dzeń ze słownikiem, przyborów oraz  pojemników kuchen-

nych i gospodarstwa domowego, zastawy stołowej, wyro-

bów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, akcesoriów 

dla zwierząt, wód perfumowanych i perfum, świec zapacho-

wych, napojów bezalkoholowych, soków, wody mineralnej, 

żywności, w tym słodyczy, usługi prowadzenia sprzedaży wy-

żej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elemen-

tem reklamowo - ozdobnym, 41 usługi rozrywki i nauczania: 

organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji 

radiowych, produkcja fi lmów dokumentalnych i fabularnych, 

reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturnie-

jów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udzia-

łem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych 

za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych 

usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, 

w systemie telewizji interaktywnej, dostarczanie informacji 

o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, 

imprezach sportowych, usługi dostarczania muzyki, video, 

dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www 

poprzez Internet, organizacji i produkcji nagrań fi lmowych, 

dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, es-

tradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: 

publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, pu-

blikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie 

elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi 

obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej 

i fi lmowej, dystrybucja fi lmów.

(210) 473260 (220) 2017 06 22

(731) PINIS PIOTR, PINIS JACEK CAMARELO SPÓŁKA 

CYWILNA, Częstochowa

(540) QUIPOLO

(531) 18.01.19, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 12 wózki dziecięce, wózki dziecięce spacerowe, 

wózki golfowe, wózki bagażowe i na zakupy, wózki inwalidz-

kie, wózki trójkołowe, wózki rowerowe, rowery, koła pojazdów 

(w tym do wózków dziecięcych, inwalidzkich i rowerów), kółka 

samonastawne do pojazdów (w tym wózków dziecięcych i in-

walidzkich), amortyzatory zawieszenia w pojazdach, hamulce 

do pojazdów, hamulce do rowerów, klocki szczęki okładziny 

hamulcowe do pojazdów, kołpaki, napinacze szprych do kół, 

ogumienie do kół pojazdów rowerów trójkołowców, opony 

bezdętkowe do rowerów i trójkołowców, opony do pojazdów, 

obręcze do piast kół, obręcze kół do rowerów, osie pojazdów, 

piasty kół pojazdów i do rowerów, szprychy do rowerów, błot-

niki do rowerów, dętki do rowerów, dzwonki do rowerów, kie-

rownice do rowerów, korba rowerowa, łańcuchy napędowe 

do pojazdów lądowych, łańcuchy rowerowe, pedały do ro-

werów, podpórki do pojazdów jednośladowych, pokrycia 

siodełek rowerów, przerzutki do rowerów, ramy do rowerów, 

siodełka do rowerów, siatki bagażowe do pojazdów (w tym 

do wózków dziecięcych, inwalidzkich i rowerów), krzesełka 

bezpieczeństwa dla dzieci, foteliki bezpieczeństwa dla dzie-

ci do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojaz-

dach, kosze przystosowane do rowerów i wózków, bagażniki 

do pojazdów, pokrowce na pojazdy i na siedzenia pojazdów, 

pokrowce na wózki dziecięce i spacerowe przeciwdeszczowe 

i ochronne, pokrycia wózków dziecięcych, pokrycia wózków 

dziecięcych spacerowych, budki do wózków dziecięcych, 

podwozia do wózków dziecięcych, 18 nosidełka do noszenia 

dzieci i niemowląt, temblaki do noszenia niemowląt, parasole, 

parasolki, plecaki szkolne i turystyczne, siatki na zakupy, tor-

by, torby turystyczne, torby na kółkach, torebki, 20 chodziki 

dla dzieci, dekoracje przestawne, łóżeczka dla małych dzieci, 

łóżeczka dla niemowląt, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu 

lub tworzyw sztucznych, fi gurki z drewna, wosku lub tworzyw 

sztucznych, jaśki jako poduszki, kojce dla dzieci, maty do koj-
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ców dla dzieci, kołyski, kosze niemetalowe, kosze z pokryw-

ką jako bieliźniarki, wyroby koszykarstwa, materace zawarte 

w klasie, meble, parawany jako meble, poduszki, pojemniki 

niemetalowe do składowanie i transportu, pościel, oprócz bie-

lizny pościelowej, skrzynki na zabawki, wieszaki na ubrania, 

wyroby stolarstwa meblowego, wysokie krzesła dla dzieci, 

24 narzuty na łóżka, narzuty pikowane, kapy na łóżka jako 

narzuty, bielizna pościelowa, kołderki do przykrywania nóg, 

moskitiery, pledy podróżne, pokrycie na materace, poszewki, 

pościel, prześcieradła, przykrycia na łóżka, ręczniki tekstylne, 

28 balony do zabawy, domki dla lalek, wózki dla lalek, zabawki, 

gry automatyczne lub na żetony, gry planszowe, gry towa-

rzyskie, puzzle, grzechotki, huśtawki, karty do gry, klocki jako 

zabawki, piłki do gry, ubranka dla lalek, łóżka dla lalek, pokoiki 

dla lalek, łamigłówki, konie na biegunach jako zabawki, ozdo-

by choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i sło-

dyczy, przyrządy do ćwiczeń fi zycznych, rowery treningowe 

stacjonarne, sanki, układanki, choinki z materiałów syntetycz-

nych, stojaki do choinek, pojazdy jako zabawki, hulajnogi jako 

zabawki, zabawki ruchome, 35 agencje importowo-ekspor-

towe, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 

pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary 

na stronie internetowej oraz w sklepie i hurtowni dotyczących 

sprzedaży: mebli, wózków dziecięcych, wózków inwalidzkich, 

rowerów, fotelików bezpieczeństwa dla dzieci, zabawek, gier 

i towarów dla dzieci takich jak: nosidełka do noszenia dzieci 

i niemowląt, temblaki do noszenia niemowląt, parasole, para-

solki, plecaki szkolne i turystyczne, siatki na zakupy, torby, torby 

turystyczne, torby na kółkach, torebki, chodziki dla dzieci, de-

koracje przestawne, łóżeczka dla małych dzieci, łóżeczka dla 

niemowląt, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 

sztucznych, fi gurki z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, 

jaśki jako poduszki, kojce dla dzieci, maty do kojców dla dzieci, 

kołyski, kosze niemetalowe, kosze z pokrywką jako bieliźniarki, 

wyroby koszykarstwa, materace zawarte w klasie 20, parawany 

jako meble, poduszki, pojemniki niemetalowe do składowania 

i transportu, pościel, oprócz bielizny pościelowej, skrzynki 

na zabawki, wieszaki na ubrania, wyroby stolarstwa meblo-

wego, wysokie krzesła dla dzieci, narzuty na łóżka, narzuty 

pikowane, kapy na łóżka jako narzuty, bielizna pościelowa, 

kołderki do przykrywania nóg, moskitiery, pledy podróżne, 

pokrycie na materace, poszewki, pościel, prześcieradła, przy-

krycia na łóżka, ręczniki tekstylne, balony do zabawy, domki 

dla lalek, wózki dla lalek, puzzle, grzechotki, huśtawki, karty 

do gry, klocki jako zabawki, piłki do gry, ubranka dla lalek, łóżka 

dla lalek, pokoiki dla lalek, łamigłówki, konie na biegunach jako 

zabawki, sanki, układanki, pojazdy jako zabawki, hulajnogi jako 

zabawki, zabawki ruchome.

(210) 473263 (220) 2017 06 22

(731) KRĘGLEWSKA-PARAB KAROLINA, Warszawa

(540) bombaj masala

(531) 25.05.01, 28.01.99, 29.01.12

(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack bary], kafeterie 

[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 

produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, 

rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi re-

stauracji washoku, usługi restauracyjne, wynajmowanie sal 

na zebrania.

(210) 473286 (220) 2017 06 23

(731) SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim

(540) 

(531) 29.01.04, 29.01.03, 26.01.01, 26.01.04, 24.15.13, 24.15.01

(510), (511) 1 adiuwanty, środki antypienne, sklejacze do rze-

paku i zbóż (zapobiegają wysypywaniu się ziarna): nawozy 

rolnicze, nawozy ogrodnicze: odżywki dla roślin, stymulatory 

wzrostu roślin, dodatki chemiczne do środków grzybobój-

czych, owadobójczych, 5 środki odstraszające przeciwko 

szkodnikom, zwłaszcza gryzoniom, ptakom.

(210) 473395 (220) 2017 06 26

(731) PRIMIECZAJEWA IRYNA IRMAX, Gorzów Wielkopolski

(540) 

(531) 28.05.99, 29.01.12

(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, marketingo-

we i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, 

marketingowych i promocyjnych, pośrednictwo w naby-

waniu usług telematycznych, telefonicznych lub kompu-

terowych [Internet], pośrednictwo w zawieraniu umów 

kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pośrednictwo 

w kontaktach handlowych i gospodarczych, zarządzanie 

hotelami, zarządzanie dokumentacją biznesową, kompu-

terowe zarządzanie plikami, zarządzanie punktami obsługi 

telefonicznej dla osób trzecich, pomoc w prowadzeniu dzia-

łalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie dzia-

łalnością gospodarczą, zarobkowe zarządzanie w zakresie 

koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób trzecich, 

zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr 

i usług na rzecz osób trzecich, usługi biura pośrednictwa 

pracy, usługi przedstawicielstw handlowych, pośrednictwo 

w działalności handlowej dla osób trzecich, usługi zarządza-
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nia społecznością online, usługi handlowe online, w ramach 

których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a li-

cytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, sprzedaż 

hurtowa i detaliczna, także z katalogu i za pośrednictwem 

mediów telekomunikacyjnych następujących towarów: 

farb, pokostów, lakierów, środków wybielających i innych 

substancji stosowanych w praniu, środków do czyszczenia, 

polerowania, szorowania i ścierania, mydeł nieleczniczych, 

produktów perfumeryjnych, kosmetyków nieleczniczych, 

szamponów, nieleczniczych płynów do włosów, nieleczni-

czych środków do czyszczenia zębów, materiałów oświetle-

niowych i świec, mydeł i detergentów leczniczych i odka-

żających, dietetycznej żywności i substancji dostosowanej 

do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, herbat zioło-

wych, ziół leczniczych, żywności dla niemowląt, suplemen-

tów diety dla ludzi i zwierząt, materiałów opatrunkowych, 

środków odkażających, środków do zwalczania robactwa, 

narzędzi i przyrządów ręcznych (o napędzie ręcznym), wy-

robów nożowniczych, urządzeń do nagrywania, transmisji 

lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetycznych no-

śników danych, płyt kompaktowych, płyt DVD, artykułów 

optycznych, okularów, okularów przeciwsłonecznych, etui 

na okulary, sztucznych ogni, papieru i kartonu, druków, fo-

tografi i, artykułów piśmiennych i biurowych, z wyjątkiem 

mebli, klejów do materiałów biurowych lub do celów do-

mowych, publikacji drukowanych, albumów, materiałów 

dla artystów i do rysowania, pędzli, arkuszy, folii i toreb 

z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, reprodukcji 

grafi cznych dzieł sztuki, dzieł sztuki oraz fi gurek z papieru 

i kartonu, modeli architektonicznych, obrazów, metali szla-

chetnych i ich stopów, wyrobów jubilerskich, kamieni szla-

chetnych 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, 

dywanów, chodników (kilimy), mat i słomianek, draperii 

(nietekstylnych), gier, zabawek i przedmiotów do zabawy, 

maskotek, artykułów gimnastycznych i sportowych, ozdób 

choinkowych, przetworów mięsnych i rybnych, konserw 

mięsnych i rybnych, konserwowanych, mrożonych, suszo-

nych i gotowanych owoców i warzyw, orzechów preparo-

wanych, przekąsek na bazie konserwowanych, mrożonych, 

suszonych i gotowanych owoców, warzyw i orzechów pre-

parowanych, jaj, produktów mlecznych i nabiałowych, na-

pojów na bazie mleka i produktów mlecznych, gotowych 

dań na bazie mięsa i ryb, zup, ekstraktów mięsnych, olejów 

i tłuszczów jadalnych, kawy, herbaty, kakao, kawy nienatu-

ralnej, 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, świe-

żych ziół, naturalnych roślin i kwiatów, żywności i napojów 

dla zwierząt, piwa, wody mineralnej i gazowanej oraz inne 

napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków 

owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji na-

pojów, napojów alkoholowych, tytoniu, wyrobów tytonio-

wych, artykułów dla palaczy, zapałek.

(210) 473400 (220) 2017 06 27

(731) KULCZYCKI SZYMON KU-SZI, Suchy Las

(540) OLT Express

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.01

(510), (511) 35 usługi w zakresie promocji towarów, marke-

ting, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie ma-

teriałów reklamowych promujących powyższe towary, orga-

nizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach 

w celach handlowych lub reklamowych, 39 usługi kurierskie, 

usługi pocztowe w zakresie dostarczania korespondencji 

i przesyłek, spedycja, dystrybucja prasy, dystrybucja prze-

syłek, dostarczanie przesyłek i korespondencji, przewożenie 

ładunków, usługi magazynowania i konfekcjonowania towa-

rów, usługi pakowania towarów.

(210) 473407 (220) 2017 06 27

(731) BRUBECK GLOBAL TRADING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) BRUBECK – YOUR BODYGUARD

(510), (511) 25 odzież, odzież narciarska, odzież termoak-

tywna, odzież treningowa, odzież sportowa, nakrycia głowy, 

sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], obuwie sportowe, 

buty narciarskie, obuwie, bielizna, bielizna termoaktywna, 

bluzy sportowe, koszulki bez rękawów, bluzy z kapturem, 

czapki dziane, czapki narciarskie, czapki i czapeczki sporto-

we, kominiarki, kurtki, kurtki snowboardowe, kurtki sportowe, 

kurtki narciarskie, koszulki polo, bielizna wchłaniająca pot, 

skarpety termoaktywne, spodnie kolarskie, koszulki kolarskie, 

odzież dla rowerzystów, spodnie narciarskie, spodnie snow-

boardowe, spodnie sportowe, spodenki, skarpety sportowe, 

bokserki, koszulki z krótkim lub z długim rękawem, rękawice 

narciarskie, rękawice do snowboardu, rękawiczki zimowe, rę-

kawiczki, rękawiczki dla rowerzystów, szaliki.

(210) 473433 (220) 2017 06 28

(731) CLOVIN SPÓŁKA AKCYJNA, Czyżew

(540) MultiPower

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.01.05

(510), (511) 3 proszki do prania, płyny do prania, proszki 

do prania z funkcją dezynfekcji, płyny do prania z funkcją de-

zynfekcji, wybielacze, odplamiacze.
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(210) 473448 (220) 2017 06 28

(731) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ

(531) 18.01.23, 18.01.25, 27.05.01, 29.01.12, 18.01.14

(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, fi liżanki i kubki, kubki 

ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty z krótkim 

rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.

(210) 473449 (220) 2017 06 28

(731) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ

(531) 18.01.14, 18.01.23, 18.01.25, 27.05.01

(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, fi liżanki i kubki, kubki 

ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty z krótkim 

rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.

(210) 473450 (220) 2017 06 28

(731) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ

(531) 18.01.14, 18.01.23, 18.01.25, 27.05.01

(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, fi liżanki i kubki, kubki 

ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty- z krót-

kim rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.

(210) 473451 (220) 2017 06 28

(731) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ

(531) 27.05.01, 18.01.14, 18.01.23, 18.01.25, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, fi liżanki i kubki, kubki 

ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty z krótkim 

rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.

(210) 473457 (220) 2017 06 28

(731) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ

(531) 18.01.14, 18.01.23, 18.01.25, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, fi liżanki i kubki, kubki 

ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty z krótkim 

rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.

(210) 473460 (220) 2017 06 28

(731) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ

(531) 18.01.23, 18.01.25, 18.01.99, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, fi liżanki i kubki, kubki 

ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty z krótkim 

rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.
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(210) 473463 (220) 2017 06 28

(731) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ

(531) 18.01.14, 18.01.23, 18.01.25, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, fi liżanki i kubki, kubki 

ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty z krótkim 

rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.

(210) 473465 (220) 2017 06 28

(731) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ

(531) 18.01.14, 18.01.23, 18.01.25, 27.05.01

(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, fi liżanki i kubki, kubki 

ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty z krótkim 

rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.

(210) 473466 (220) 2017 06 28

(731) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ

(531) 27.05.01, 18.01.14, 18.01.23, 18.01.25, 29.01.12

(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, fi liżanki i kubki, kubki 

ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty z krótkim 

rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.

(210) 473467 (220) 2017 06 28

(731) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ

(531) 18.01.14, 18.01.23, 18.01.25, 27.05.01

(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, fi liżanki i kubki, kubki 

ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty z krótkim 

rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.

(210) 473469 (220) 2017 06 28

(731) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ

(531) 27.05.01, 18.01.14, 18.01.23, 18.01.25

(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, fi liżanki i kubki, kubki 

ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, t-shirty z krótkim 

rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.

(210) 473498 (220) 2017 06 29

(731) DOM MARKI MAX VON JASTROV INWESTYCJE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin

(540) 

(531) 01.17.25, 29.01.12

(510), (511) 16 afi sze, 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 
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osób trzecich, 39 usługi świadczone przez biura podróży w or-

ganizacji podróży i zwiedzania, 41 usługi w zakresie organi-

zowania: konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, imprez 

sportowych i rekreacyjnych, wystaw z dziedziny kultury i edu-

kacji, obozów wakacyjnych i sportowych, 42 usługi projekto-

we w zakresie wzornictwa przemysłowego, usługi projektowe 

opakowań, usługi związane z projektowaniem grafi cznym, 

usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron interneto-

wych, 43 usługi świadczone przez domy turystyczne.

((210) 473510 (220) 2017 06 29

(731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Green Vertical

(510), (511) 4 energia elektryczna wytwarzana z energii wia-

tru, energia elektryczna, energia elektryczna ze źródeł odna-

wialnych, oleje do turbin, 7 wiatraki, turbiny wiatrowe, pom-

py wiatrowe, generatory energii elektrycznej napędzane 

energią wiatru, 37 budowa elektrowni wiatrowych, naprawa 

i konserwacja elektrowni wiatrowych, naprawa generatorów 

elektrycznych oraz silników wiatrowych, serwis urządzeń i in-

stalacji do wytwarzania energii, konserwacja, serwis i napra-

wa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii.

(210) 473542 (220) 2017 06 29

(731) MYSIOR DAWID, Sopot

(540) SQUASHCIETY

(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogra-

mowanie społecznościowe, oprogramowanie do pobrania, 

oprogramowanie do tabletów, telefonów komórkowych, 

oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszuki-

wanie danych, oprogramowanie komputerowe do prze-

twarzania komunikacji, interaktywne oprogramowanie 

komputerowe umożliwiające wymianę informacji, opro-

gramowanie do komputerów osobistych przeznaczone dla 

rozrywki interaktywnej, oprogramowanie komputerowe 

umożliwiające udostępnianie informacji za pomocą sieci 

łączności, oprogramowanie do przesyłania i odbierania 

wiadomości elektronicznych, grafi k, obrazów, treści audio 

i audiowizualnych za pośrednictwem globalnej sieci komu-

nikacyjnej, oprogramowanie komputerowe do zarządzania 

informacjami osobistymi, oprogramowanie do systemów 

komunikacyjnych, 25 odzież sportowa, czapki, skarpety 

sportowe, buty sportowe, buty treningowe, artykuły odzie-

żowe w stylu sportowym, komplety sportowe, 28 sprzęt 

gimnastyczny i sportowy, rakiety do squasha, piłki do squ-

asha, naciągi do rakiet squash, pokrowce na rakiety do gry 

w squasha, pokrowce na główki rakiet do squasha, opaski 

na uchwyt rakiet do squasha, piłki sportowe, siarki do spor-

tów, piłki do sportów rakietowych, sprzęt do treningów 

sportowych, pokrowce na sprzęt sportowy, ochraniacze 

dłoni do użytku sportowego, materiały strunowe do ra-

kiet sportowych, ochraniacze nóg do użytku sportowego, 

torby specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, 

maszyny i urządzenia do ćwiczeń fi zycznych, taśmy sporto-

we, ochraniacze sportowe na głowę, twarz, klatkę piersio-

wą, ręce oraz nogi, rękawice do gry, 35 usługi zarządzania 

społecznością online, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 

artykułów sportowych, sprzętu sportowego, odzieży i obu-

wia sportowego, usługi sprzedaży detalicznej oraz usługi 

sklepu internetowego w zakresie artykułów sportowych, 

sprzętu sportowego, odzieży i obuwia sportowego, odzież 

sportowa, czapki, skarpety sportowe, buty sportowe, buty 

treningowe, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, kom-

plety sportowe, sprzęt gimnastyczny i sportowy, rakiety 

do squasha, piłki do squasha, naciągi do rakiet squash, po-

krowce na rakiety do gry w squasha, pokrowce na główki 

rakiet do squasha, opaski na uchwyt rakiet do squasha, piłki 

sportowe, siarki do sportów, piłki do sportów rakietowych, 

sprzęt do treningów sportowych, pokrowce na sprzęt spor-

towy, ochraniacze dłoni do użytku sportowego, materiały 

strunowe do rakiet sportowych, ochraniacze nóg do użyt-

ku sportowego, torby specjalnie przystosowane do sprzętu 

sportowego, maszyny i urządzenia do ćwiczeń fi zycznych, 

taśmy sportowe, ochraniacze sportowe na głowę, twarz, 

klatkę piersiową, ręce oraz nogi, rękawice do gry, zarządza-

nie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zakupu 

środków przekazu, usługi projektowania materiałów rekla-

mowych na rzecz osób trzecich, doradztwo marketingowe 

w zakresie mediów społecznościowych, udostępnianie 

informacji biznesowych w dziedzinie mediów społeczno-

ściowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 

za pomocą mediów społecznościowych, promowanie 

towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem sieci 

komputerowych i komunikacyjnych, usługi biznesowe i re-

klamowe, w szczególności planowanie mediów i zakup me-

diów dla innych, usługi komputerowe w postaci spersona-

lizowanych stron internetowych zawierających informacje, 

osobiste profi le i informacje zdefi niowane przez użytkow-

nika, 38 usługi telekomunikacyjne świadczone za pośred-

nictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, 

umożliwianie dostępu do komputerowych baz danych 

w zakresie tworzenia sieci społecznych, fora dla serwisów 

społecznościowych, elektroniczna transmisja cyfrowych 

zdjęć, materiałów wideo i treści audiowizualnych między 
użytkownikami Internetu, usługi związane z portalami 
telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostęp do platform 
i portali w Internecie, usługi świadczone za pośrednictwem 
platform i portali internetowych, usługi w zakresie transmi-
sji audio, tekstu i wideo przez komputerowe lub inne sieci 
komunikacyjne, usługi informacyjne, usługi poczty elek-
tronicznej, 41 usługi w zakresie publikacji elektronicznych 
dla osób trzecich, działalność sportowa i kulturalna, usługi 
sportowe, edukacja sportowa, szkolenia sportowe, sport 
i fi tness, organizowanie zajęć sportowych i imprez sporto-
wych, szkolenia zawodników sportowych, udostępnianie 
i dostarczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie obiek-
tów sportowych, organizowanie turniejów sportowych, 
usługi świadczone przez parki sportowe, usługi w zakresie 
instruktażu sportowego, usługi rozrywkowe, w tym usługi 
w zakresie rozrywki sportowej, usługi trenerskie w zakresie 
zajęć sportowych, udostępnianie baz danych komputero-
wych, elektronicznych i online w dziedzinie grup społecz-
nych, usługi rozrywkowe, w tym świadczenie usług w za-
kresie gier interaktywnych, dzienniki i błogi prowadzone 
w systemie elektronicznym zawierające treści generowane 
przez użytkowników, 42 wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, opracowywanie oprogramowania rze-
czywistości wirtualnej, opracowywanie interaktywnego 
oprogramowania multimedialnego, projektowanie i opra-
cowywanie i rozwój oprogramowania komputerowego, 
utrzymanie i unowocześnianie oprogramowania kompu-
terowego, tworzenie i utrzymywanie oprogramowania 
do portali społecznościowych, programowanie oprogra-
mowania do portali internetowych, chatroomów, linii cha-
tów i forów internetowych, usługi dostawcy usług aplikacyj-
nych (ASP), usługi komputerowe, polegające na tworzeniu 
społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowni-
ków, 45 usługi serwisów społecznościowych online, usługi 
tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą 
aplikacji mobilnych do pobrania.
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(210) 473543 (220) 2017 06 29

(731) MEGGER A., MICHNOL K. 7 KONTYNENTÓW SPÓŁKA 

CYWILNA, Katowice

(540) 7 KONTYNENTÓW

(531) 26.03.01, 26.03.23, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń i ma-

teriałów reklamowych: druków, prospektów, broszur, pre-

zentowanie usług w mediach dla celów reklamowych, usługi 

reklamowe świadczone w szczególności za pośrednictwem 

Internetu, promocja sprzedaży, wyszukiwanie informacji 

w komputerowych bazach danych, sprzedaż zwłaszcza 

z wykorzystaniem Internetu, reklama za pośrednictwem sieci 

komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsoro-

wanych, przygotowywanie reklam prasowych, reklam tele-

wizyjnych, usługowe organizowanie targów turystycznych 

w celach handlowych lub reklamowych, reklama korespon-

dencyjna, reklama prasowa, radiowa i telewizyjna, usługi za-

rządzania zbiorami informatycznymi, usługi przetwarzania 

danych, usługowa rekrutacja personelu dla potrzeb działal-

ności turystycznej, pośrednictwa turystycznego, pilotażu 

wycieczek, informacji turystycznej, rezerwacji usług związa-

nych z turystyką, 39 organizowanie turystyki krajowej i zagra-

nicznej, pilotaż wycieczek, biura turystyczne, usługi organi-

zowania podróży i wycieczek, rezerwacja miejsc na podróż, 

zwiedzanie turystyczne, organizowanie imprez turystycz-

nych, wczasów, rejsów, obozów, wyjazdów biznesowych, 

wyjazdów studyjnych, wyjazdów motywacyjnych, integra-

cyjnych i promocyjnych, wycieczek morskich, towarzyszenie 

i opieka w podróży, rezerwacja miejsc w środkach transpor-

tu, informacja o usługach turystycznych i transportowych,  

usługi biur turystycznych związane z pilotażem wycieczek, 

pobytów okresowych i wyjazdów oraz rezerwacji usług 

związanych z turystyką, pośrednictwem turystycznym.

(210) 473544 (220) 2017 06 29

(731) OERLEMANS FOODS SIEMIATYCZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Siemiatycze

(540) Bauer

(531) 26.01.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby, po-

trawy gotowe na bazie przetworzonych owoców, warzyw 

i grzybów, zupy i buliony, przekąski i desery na bazie owo-

ców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych.

(210) 473545 (220) 2017 06 29

(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice

(540) toradiur

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 

do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 

leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna-

czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla 

niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-

niu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych 

w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 

pianek, aerozoli.

(210) 473559 (220) 2017 06 29

(731) FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU ARTYSTYCZNEGO, 

Warszawa

(540) FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU ARTYSTYCZNEGO

(531) 16.01.13, 16.01.17, 02.01.01, 16.03.01, 16.03.05, 22.01.05, 

22.01.15, 20.01.05, 20.01.15, 20.01.16, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 41 edukacja, informacja o edukacji, instruktaże, 

nauczanie, kształcenie praktyczne, organizowanie konkur-

sów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowa-

nie i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie 

obozów wakacyjnych, organizowanie wystaw i pokazów in-

nych niż reklamowe, prowadzenie koncertów, prowadzenie 

konkursów, rozrywka, usługi trenerskie, informacja o impre-

zach rozrywkowych, doradztwo zawodowe, porady w za-

kresie edukacji, kształcenia, fotoreportaże, fi lmowanie, kom-

pozycje muzyczne, karaoke, producenckie usługi muzyczne, 

produkcja fi lmów na nośnikach, studia nagrań, produkcja 

programów radiowych i telewizyjnych, przedstawienia te-

atralne, realizacja spektakli, usługi prezenterów muzyki, arty-

ści teatralni, usługi reporterskie, dyskoteki - usługi związane 

z organizowaniem i obsługą, publikowanie on-line, publi-

kowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, impresariat, 

akademie, didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, imprezy 

taneczne, imprezy kulturalne, kierownictwo artystyczne ar-

tystów estradowych, kształcenie głosu, koncerty muzyczne, 

kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, lekcje 

śpiewu, lekcje baletu, nauka tańca, nauka śpiewu, nauka mu-

zyki, obsługa koncertów muzycznych, organizacja rezerwacji 

biletów na spektakle i inne imprezy rozrywkowe, organizacja 

występów rozrywkowych na żywo, organizowanie festiwa-

li, organizowanie festynów, prezentacja recitali, produkcja 

pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy 

i piosenkarzy, publikacja broszur, publikacja recenzji on-line 

w dziedzinie rozrywki, publikowanie plakatów, publikowa-

nie piosenek, udostępnianie fi lmów online nie do pobrania, 

usługi agencji dystrybucji biletów, usługi artystów estrado-
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wych, wydawanie nagród edukacyjnych, występy muzyczne 

i piosenkarskie, zamawianie artystów estradowych na impre-

zy (usługi organizatora), zarządzanie stroną artystyczną wy-

stępów muzycznych.

(210) 473576 (220) 2017 06 30

(731) ADDARIO FRANCESCANTONIO VEGOMANIA, 

Wieliczka

(540) Vegab

(510), (511) 29 desery wykonane z produktów mlecznych, 

napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka, galaretki, 

dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, batony or-

ganiczne na bazie orzechów i ziaren, burgery warzywne, 

chipsy warzywne, ciecierzyca, przetworzona, dipy, falafel, 

gotowe dania warzywne, gotowe posiłki składające się głów-

nie z substytutów mięsa, gotowe produkty z warzyw, pasz-

tet warzywny, pikle, pokrojone sałatki warzywne, przekąski 

na bazie owoców, przekąski na bazie warzyw strączkowych, 

przekąski na bazie ziemniaków, sałatki gotowe, warzywa 

gotowane, warzywa grillowane, warzywa kapustne, prze-

tworzone, warzywa liofi lizowane, warzywa marynowane, 

warzywa obrane ze skórki, zapiekanki [żywność], 30 chipsy 

[produkty zbożowe], ciasta [słodkie lub słone], gotowe potra-

wy na bazie makaronu, gotowe potrawy zawierające [głów-

nie] ryż, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, goto-

wy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, 

ryby lub warzyw, kanapki, kanapki tostowe opiekane, kanapki 

zawierające sałatę, lasagne, naleśniki, placki, placki z nadzie-

niem z warzyw, przekąski składające się głównie z chleba, 

quesadilla [tortilla z masy kukurydzianej z serem], quiche, ta-

cos [danie meksykańskie], tarty solone, świeże placki [ciasta], 

wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, zawijana kanap-

ka typu wrap, espresso, herbata, kawa, nielecznicze napoje 

na bazie herbaty, batony zbożowe i energetyczne, wyroby 

cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby cukiernicze, 

35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dostar-

czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 

usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji 

oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, 

udzielanie licencji franchisingowej dla osób trzecich, 43 bary 

przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-

bary], doradztwo kulinarne, imprezy fi rmowe [zapewnianie 

jedzenia i napojów], kontraktowe usługi w zakresie żywno-

ści, oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie 

żywności i napojów w bistrach, przygotowywanie i zaopa-

trywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 

przygotowywanie posiłków, restauracje samoobsługowe, 

serwowanie żywności i napojów dla gości, usługi doradcze 

dotyczące żywności, usługi w zakresie jedzenia na wynos.

(210) 473578 (220) 2017 06 30

(731) DIGITAL VIRGO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) JUSTSEND

(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne, organizacja, 

prowadzenie kampanii reklamowych, promocyjnych, rekla-

ma za pośrednictwem sieci komputerowej, sieci telekomuni-

kacyjnej, mediów elektronicznych, Internetu, w aplikacjach, 

rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w szczegól-

ności za pomocą sieci telekomunikacyjnej, usługi doradcze 

w zakresie marketingu internetowego i mobilnego, usługi 

związane z bazami danych i zarządzaniem plikami: pozyski-

wanie danych do komputerowych baz danych, systematy-

zacja danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie 

informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe 

zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach kompu-

terowych, 38 usługi w zakresie telekomunikacji, łączność 

poprzez terminale teleinformatyczne, przesyłanie, transmi-

sja danych informacji, w tym tekstowej, obrazowej, dźwięku 

za pomocą systemów teleinformatycznych, za pośrednic-

twem Internetu, innych sieci łącznościowych, połączenie 

z Internetem za pośrednictwem telekomunikacji, poczta 

elektroniczna, dostarczanie treści do serwisów funkcjonu-

jących w sieciach telefonii stacjonarnej i komórkowej, prze-

kaz satelitarny, łączność telefoniczna, łączność poprzez sieć 

światłowodów, usługi telekomunikacyjne i multimedialne 

w sieciach telekomunikacyjnych.

(210) 473581 (220) 2017 06 30

(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Wrocław

(540) AUTOSTERIL

(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne, su-

plementy diety, preparaty lecznicze, dietetyczne środki 

spożywcze.

(210) 473586 (220) 2017 06 30

(731) DIGITAL VIRGO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) justsend

(531) 20.05.13, 26.11.21, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne, organizacja, 

prowadzenie kampanii reklamowych, promocyjnych, rekla-

ma za pośrednictwem sieci komputerowej, sieci telekomuni-

kacyjnej, mediów elektronicznych, Internetu, w aplikacjach, 

rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w szczegól-

ności za pomocą sieci telekomunikacyjnej, usługi doradcze 

w zakresie marketingu internetowego i mobilnego, usługi 

związane z bazami danych i zarządzaniem plikami: pozyski-

wanie danych, do komputerowych baz danych, systematy-

zacja danych do komputerowych, baz danych, wyszukiwanie 

informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe 

zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach kompu-

terowych, 38 usługi w zakresie telekomunikacji, łączność 

poprzez terminale teleinformatyczne, przesyłanie, transmi-

sja danych informacji, w tym tekstowej, obrazowej, dźwięku 

za pomocą systemów teleinformatycznych, za pośrednic-

twem Internetu, innych sieci łącznościowych, połączenie 

z Internetem za pośrednictwem telekomunikacji, poczta 

elektroniczna, dostarczanie treści do serwisów funkcjonu-

jących w sieciach telefonii stacjonarnej i komórkowej, prze-

kaz satelitarny, łączność telefoniczna, łączność poprzez sieć 

światłowodów, usługi telekomunikacyjne i multimedialne 

w sieciach telekomunikacyjnych.

(210) 473587 (220) 2017 06 30

(731) DIGITAL VIRGO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) JUSTPAY

(510), (511) 36 obsługa płatności, transakcji dokonywanych 

za pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycznych, Inter-

netu, 38 usługi w zakresie telekomunikacji, łączność poprzez 

terminale teleinformatyczne, przesyłanie, transmisja danych 

informacji, w tym tekstowej, obrazowej, dźwięku za pomo-

cą systemów teleinformatycznych, za pośrednictwem Inter-
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netu, innych sieci łącznościowych, połączenie z Internetem 

za pośrednictwem telekomunikacji, poczta elektroniczna, 

dostarczanie treści do serwisów funkcjonujących w sieciach 

telefonii stacjonarnej i komórkowej, przekaz satelitarny, łącz-

ność telefoniczna, łączność poprzez sieć światłowodów, po-

bieranie, odtwarzanie plików, danych zawierających utwory 

audio, audiowizualne, grafi czne, usługi telekomunikacyjne 

i multimedialne w sieciach telekomunikacyjnych, usługi ko-

munikacji telefonicznej świadczone w zakresie gorących linii 

i centrów obsługi telefonicznej, 42 projektowanie, opraco-

wywanie, wdrażanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji 

mobilnych, zapewnienie dostępu do treści, w tym multime-

dialnych, do stron internetowych, portali, serwisów.

(210) 473588 (220) 2017 06 30

(731) DIGITAL ALEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) DIGITAL ALEA

(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne, organizacja, 

prowadzenie kampanii reklamowych, promocyjnych, re-

klama za pośrednictwem sieci, komputerowej, sieci teleko-

munikacyjnej, mediów elektronicznych, Internetu, w aplika-

cjach, tworzenie, opracowywanie materiałów reklamowych, 

publikowanie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 

materiałów reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i cza-

su na reklamy, usługi doradcze odnoszące się do kampanii 

reklamowych, promocyjnych, w tym odnoszące się do mar-

ketingu internetowego i mobilnego, badania opinii publicz-

nej, badania rynku, usługi związane z bazami danych i zarzą-

dzaniem plikami: pozyskiwanie danych do komputerowych 

baz danych, systematyzacja danych do komputerowych baz 

danych, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach 

danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie da-

nych w bazach komputerowych, 38 usługi komunikacji te-

lefonicznej świadczone w zakresie gorących linii i centrów 

obsługi telefonicznej, łączność poprzez terminale teleinfor-

matyczne, przesyłanie, transmisja danych informacji, w tym 

tekstowej, obrazowej, dźwięku za pomocą systemów tele-

informatycznych, za pośrednictwem Internetu, innych sieci 

łącznościowych, dostarczanie treści do serwisów funkcjonu-

jących w sieciach telefonii stacjonarnej i komórkowej, poczta 

elektroniczna, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność 

telefoniczna, pobierania i odtwarzania plików danych zawie-

rających utwory audio, audiowizualne, grafi czne, usługi tele-

komunikacyjne i multimedialne w sieciach telekomunikacyj-

nych, 41 konkursy, loterie, produkcja nagrań dźwiękowych, 

nagrań video, muzycznych, audiowizualnych, programów 

telewizyjnych, 42 projektowanie, opracowywanie, wdrażanie 

oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, zapew-

nienie dostępu do treści, w tym multimedialnych, do stron 

internetowych, portali, serwisów.

(210) 473591 (220) 2017 06 30

(731) DIGITAL VIRGO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) justpay

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01

(510), (511) 36 obsługa płatności, transakcji dokonywanych 

za pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycznych, Inter-

netu, 38 usługi w zakresie telekomunikacji, łączność poprzez 

terminale teleinformatyczne, przesyłanie, transmisja danych 

informacji, w tym tekstowej, obrazowej, dźwięku za pomo-

cą systemów teleinformatycznych, za pośrednictwem Inter-

netu, innych sieci łącznościowych, połączenie z Internetem 

za pośrednictwem telekomunikacji, poczta elektroniczna, 

dostarczanie treści do serwisów funkcjonujących w sieciach 

telefonii stacjonarnej i komórkowej, przekaz satelitarny, łącz-

ność telefoniczna, łączność poprzez sieć światłowodów, po-

bieranie, odtwarzanie plików, danych zawierających utwory 

audio, audiowizualne, grafi czne, usługi telekomunikacyjne 

i multimedialne w sieciach telekomunikacyjnych, usługi ko-

munikacji telefonicznej świadczone w zakresie gorących linii 

i centrów obsługi telefonicznej, 42 projektowanie, opraco-

wywanie, wdrażanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji 

mobilnych, zapewnienie dostępu do treści, w tym multime-

dialnych, do stron internetowych, portali, serwisów.

(210) 473592 (220) 2017 06 30

(731) DIGITAL ALEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) DIGITAL ALEA [ RÉCRÉATEUR DIGITAL ]

(531) 24.17.05, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne, organizacja, 

prowadzenie kampanii reklamowych, promocyjnych, rekla-

ma z a pośrednictwem sieci, komputerowej, sieci teleko-

munikacyjnej, mediów elektronicznych, Internetu, w aplika-

cjach, tworzenie, opracowywanie materiałów reklamowych, 

publikowanie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 

materiałów reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i cza-

su na reklamy, usługi doradcze odnoszące się do kampanii 

reklamowych, promocyjnych, w tym odnoszące się do mar-

ketingu internetowego i mobilnego, badania opinii publicz-

nej, badania rynku, usługi związane z bazami danych i zarzą-

dzaniem plikami: pozyskiwanie danych do komputerowych 

baz danych, systematyzacja danych do komputerowych baz 

danych, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach 

danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie da-

nych w bazach komputerowych, 38 usługi komunikacji te-

lefonicznej świadczone w zakresie gorących linii i centrów 

obsługi telefonicznej, łączność poprzez terminale teleinfor-

matyczne, przesyłanie, transmisja danych informacji, w tym 

tekstowej, obrazowej, dźwięku za pomocą systemów tele-

informatycznych, za pośrednictwem Internetu, innych sieci 

łącznościowych, dostarczanie treści do serwisów funkcjonu-

jących w sieciach telefonii stacjonarnej i komórkowej, poczta 

elektroniczna, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność 

telefoniczna, pobierania i odtwarzania plików danych zawie-

rających utwory audio, audiowizualne, grafi czne, usługi tele-

komunikacyjne i multimedialne w sieciach telekomunikacyj-

nych, 41 konkursy, loterie, produkcja nagrań dźwiękowych, 

nagrań video, muzycznych, audiowizualnych, programów 

telewizyjnych, 42 projektowanie, opracowywanie, wdrażanie 

oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, zapew-

nienie dostępu do treści, w tym multimedialnych, do stron 

internetowych, portali, serwisów.
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(210) 473598 (220) 2017 06 30

(731) ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOSZALIN SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) ATRIUM KOSZALIN

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14

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

wej, administrowanie w działalności handlowej, prace biu-

rowe oraz administracja, organizacja i zarządzanie kwestami 

i akcjami charytatywnymi, doradztwo i pomoc w zakresie 

prowadzenia handlu i działalności gospodarczej, zarządza-

nie działalnością gospodarczą, marketing, organizacja i prze-

prowadzenie promocji sprzedaży, jak i doradztwo w tym 

zakresie, informacja handlowa i doradztwo w zakresie dzia-

łalności gospodarczej, informacja handlowa i doradztwo 

w zakresie reklamy radiowej, prasowej, telewizyjnej, mar-

keting i reklama bezpośrednia, organizowanie wystaw i im-

prez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych w celach 

handlowych i reklamowych, organizowanie pokazów mody, 

dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, roz-

powszechnianie próbek towarów, reklama radiowa, reklama 

telewizyjna, reklama za pośrednictwem środków elektro-

nicznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 

wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 

organizacja pokazów towarów i usług, zarządzanie halami 

targowymi i targowiskami, 36 administrowanie nieruchomo-

ściami, zarządzanie działalnością agencji mieszkaniowych 

i agencji nieruchomości, organizowanie zbiórek funduszy 

na cele dobroczynne, organizowanie zbiórek na inne cele 

niż dobroczynne, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie 

pomieszczeń biurowych i usługowych, przeprowadzanie 

analiz fi nansowych, doradztwo w sprawach fi nansowych, 

dokonywanie wycen fi nansowych, przekazywanie infor-

macji fi nansowych, przeprowadzanie operacji fi nansowych, 

sponsorowanie fi nansowe, świadczenie usług fi nansowych, 

doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, przekazywanie 

informacji o ubezpieczeniach, pośrednictwo w sprawach 

ubezpieczeniowych, świadczenie usług ubezpieczenio-

wych, prowadzenie kwest, zarządzanie nieruchomościami, 

usługi fi nansowania budowy nieruchomości, usługi inwe-

stycyjne w nieruchomości, usługi nadzorowania procesów 

inwestycyjnych, prowadzenie i administracja osiedla miesz-

kaniowego, dzierżawa, najem oraz wszelkie usługi fi nanso-

we w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie 

czynszu, wynajem powierzchni dla osób trzecich wynaj-

mujących w celach prywatnych lub handlowych, wynajem 

powierzchni, w szczególności w kompleksie biurowym lub 

handlowym, pośrednictwo w sprawach majątku nierucho-

mego (sprzedaż i zakup nieruchomości), usługi wyceny nie-

ruchomości, usługi pośrednictwa w sprawach związanych 

z nieruchomościami, prowadzenie agencji pośrednictwa 

w zakresie nieruchomości i ich wynajmu, zarządzanie orga-

nizacją i codzienną działalnością biur i nieruchomości, usługi 

w zakresie sprzedaży i zakupu nieruchomości, zarządzanie 

i administracja nieruchomościami w celach handlowych dla 

osób trzecich, 37 usługi w zakresie budownictwa przemy-

słowego, komercyjnego i mieszkaniowego, usługi budowla-

ne, usługi naprawy w zakresie budowli przemysłowych, ko-

mercyjnych i mieszkaniowych, usługi instalacyjne urządzeń 

służących do przesyłania mediów, czyszczenie i konserwa-

cja basenów kąpielowych, 41 usługi informacji o edukacji, 

imprezach rozrywkowych, rekreacji, wypoczynku, usługi 

związane z organizacją wypoczynku, organizowanie i ob-

sługa, kongresów, zjazdów, koncertów, szkoleń, kursów, 

sympozjów, przyjęć, spektakli, zajęć sportowych, usługi re-

zerwacji miejsc na spektakle, usługi dystrybucji biletów, pu-

blikowanie elektroniczne on-line książek i periodyków, pu-

blikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty 

reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych on-

line, poradnictwo zawodowe, komputerowe przygotowa-

nie materiałów do publikacji, fotografi a, usługi fotografów, 

fotoreportaże, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, 

rozrywkowych oraz sportowych, organizowanie i obsługa 

loterii, konkursów, zawodów sportowych, organizowanie 

konferencji i seminariów, prowadzenie kin, prowadzenie 

nocnych klubów i dyskotek, prowadzenie kasyn, kręgielni, 

sal koncertowych, centrów sportowych lub centrów roz-

rywki, usługi świadczone przez baseny oraz prowadzenie 

basenów kąpielowych, 42 usługi architektoniczne, projekto-

wanie budynków, doradztwo budowlane, opracowywanie 

projektów technicznych, projektowanie dekoracji wnętrz.

(210) 473605 (220) 2017 07 01

(731) WARSZAWSKA FABRYKA PLATERÓW HEFRA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Legnica

(540) HEFRA

(510), (511) 8 łyżki, noże, noże do otwierania ostryg, sztućce 

platerowane srebrem, sztućce stołowe, szczypce do cukru, 

sztućce srebrne stołowe, widelce, 14 kasetki na biżuterię 

z metali szlachetnych, 21 łopatki do ciasta, cukiernice, czaj-

niczki do herbaty, dzbanki, fi liżanki, kandelabry jako świecz-

niki, kieliszki, kieliszki do jajek, kółka na serwetki, kubki, kufl e, 

kufl e do piwa, wiaderka do kostek lodu, łopatki - sztućce, 

łopatki do ciast, łyżki wazowe, maselniczki, mieszadełka 

do koktajli, miseczki, naczynia stołowe, pucharki na owoce, 

patery, pieprzniczki, półmiski, salaterki, serwetniki, solniczki, 

spodeczki, tace, tace do użytku domowego, talerze.

(210) 473617 (220) 2017 07 03

(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec

(540) Opti Neurostress

(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 
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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 ból.

(210) 473619 (220) 2017 07 03

(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec

(540) Opti Cardio

(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 ból.

(210) 473620 (220) 2017 07 03

(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec

(540) Opti Gripp

(531) 27.05.01

(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 

barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 

saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosme-

tyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn 

do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, 

chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty 

do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, 

preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego 

stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodo-

ryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa 

cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, anty-

septyczny ałun po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, 

jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzideł-

ka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, 

preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje 

do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosme-

tyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne 

preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy 

kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększa-

jące, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, pre-

paraty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane 

w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda la-

wendowa, 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, białko 

preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, 

leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, pre-

paraty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, her-
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bata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki 

przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki 

nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów 

leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciw-

bólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne 

do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, 

tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetycz-

na do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukier-

ki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody 

mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farma-

ceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 

preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farma-

ceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata od-

chudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne 

chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska 

w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kap-

sułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne 

do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farma-

ceutycznych, środki uśmierzające ból.

(210) 473622 (220) 2017 07 03

(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec

(540) Opti Cykl MN

(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 ból.

(210) 473624 (220) 2017 07 03

(731) GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Grodzisk Mazowiecki

(540) Folik Mama Active

(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, preparaty 

farmaceutyczne.

(210) 473626 (220) 2017 07 03

(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec

(540) Opti Sugar

(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 
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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 ból.

(210) 473627 (220) 2017 07 03

(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec

(540) Opti Migra

(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 ból.

(210) 473628 (220) 2017 07 03

(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec

(540) Opti Liver

(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 ból.
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(210) 473629 (220) 2017 07 03

(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec

(540) Opti Dex

(531) 27.05.01

(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 

barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 

saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosme-

tyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn 

do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, 

chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty 

do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, 

preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego 

stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodo-

ryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa 

cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, anty-

septyczny ałun po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, 

jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzideł-

ka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, 

preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje 

do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosme-

tyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne 

preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy 

kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększa-

jące, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, pre-

paraty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane 

w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda la-

wendowa, 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, białko, 

preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, 

leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, pre-

paraty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, her-

bata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki 

przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki 

nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów 

leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciw-

bólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne 

do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, 

tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetycz-

na do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukier-

ki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody 

mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farma-

ceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 

preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farma-

ceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata od-

chudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne 

chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska 

w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kap-

sułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne 

do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farma-

ceutycznych, środki uśmierzające ból.

(210) 473639 (220) 2017 07 03

(731) MEDIASPLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ZJAZD RYNKU REKLAMY

(531) 06.01.01, 06.01.02, 06.01.04, 21.03.09, 21.03.25, 26.01.04, 

27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie promocyjnych 

imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, reklama 

i marketing, marketing imprez i wydarzeń, usługi reklamowe, 

marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, marketin-

gowe i promocyjne, organizacja i przeprowadzenie imprez 

reklamowych.

(210) 473641 (220) 2017 07 03

(731) METAL-FACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokółka

(540) MF METAL-FACH

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.25, 26.04.01, 26.04.18

(510), (511) 6 konstrukcje stalowe dla budownictwa, hale 

przemysłowe, wiaty i inne konstrukcje metalowe, ślusarskie 

wyroby metalowe, 7 maszyny rolnicze, prasy do pakowania 

w bele, wozy paszowe, przyczepy rolnicze, owijarki, chwyta-

ki, przetrząsacze, samobieżne kombajny, maszyny do upra-

wy ziemi, pługi do orki, siewniki i maszyny do sadzenia, 

maszyny i urządzenia do rozrzucania obornika, żniwiarki, 

maszyny i urządzenia do użyźniania i regulowania wilgot-

ności gleby, maszyny i urządzenia do niszczenia chwastów 

i zabijania szkodników, maszyny i urządzenia do młócenia 

i preparowania zbóż, agregaty zębowe do uprawy gle-

by po orce, agregaty podrywkowe, maszyny i urządze-

nia do przenoszenia materiałów, ładowarki, podnośniki 

widłowe, koparki zgarniakowe, skaryfi katory oraz części 

do wszystkich wymienionych maszyn, 11 kotły centralne-

go ogrzewania, w tym kotły wodne do centralnego ogrze-

wania, 12 skrzynie zawieszane i hydrauliczne do traktorów, 

naczepy do ciężarówek, 35 usługi w zakresie prowadzenia 

sprzedaży hurtowej, detalicznej, internetowej, wysyłkowej 

oraz sprzedaży bezpośredniej maszyn rolniczych i komu-

nalnych, skrzyń zawieszanych i hydraulicznych do trak-

torów, maszyn i urządzeń do przenoszenia materiałów, 

konstrukcji stalowych dla budownictwa, ślusarskich wyro-

bów metalowych, kotłów centralnego ogrzewania, usługi 

w zakresie organizacji pokazów handlowych, wystaw han-

dlowych i reklamowych oraz promocji sprzedaży maszyn 

rolniczych i komunalnych, skrzyń zawieszanych i hydrau-

licznych do traktorów, maszyn i urządzeń do przenosze-

nia materiałów, konstrukcji stalowych dla budownictwa, 

kotłów centralnego ogrzewania, organizowanie sprzedaży 
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w trybie aukcji i przetargów publicznych maszyn rolniczych 

i komunalnych, skrzyń zawieszanych i hydraulicznych 

do traktorów, maszyn i urządzeń do przenoszenia materia-

łów, konstrukcji stalowych dla budownictwa, kotłów cen-

tralnego ogrzewania, 40 usługi w zakresie obróbki metali, 

w szczególności obróbka skrawaniem, obróbka plastyczna, 

spawanie, cięcie laserem obróbka strumieniowościerna, 

malowanie natryskowo-elektrostatyczne, cynkowanie gal-

waniczne, powlekanie galwaniczne.

(210) 473694 (220) 2017 07 03

(731) PGS SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, WROCŁAW

(540) RZEQA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.13, 26.11.22, 01.15.24

(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje przeznaczone 

do komputerów i elektronicznych urządzeń przenośnych, 

programy multimedialne, publikacje elektroniczne przezna-

czone do zapisu na komputerze i urządzeniach elektronicz-

nych przenośnych, wydawnictwa elektroniczne, publikacje 

elektroniczne do pobrania, zapisane nośniki obrazu i dźwię-

ku, urządzenia do odtwarzania, nagrywania, zapisywania, 

transmisji, dźwięku, obrazu i informacji w postaci elektro-

nicznej, cyfrowej i analogowej, tablety, audiobooki, e-booki, 

38 udostępnianie komputerowych baz danych online i prze-

szukiwalnych baz danych online w zakresie przesyłania treści 

i obrazów, zapewnianie dostępu do platform internetowych 

w celu wymiany informacji, udostępnianie internetowego 

forum dyskusyjnego, usługi wyszukiwania użytkowników 

i wysyłania im wiadomości elektronicznych, poczta elek-

troniczna, udostępnianie pokoi rozmów i elektronicznych 

tablic ogłoszeń online dla zarejestrowanych użytkowników 

do transmisji wiadomości ogólnych, usługi ogłoszeń elek-

tronicznych [telekomunikacja], usługi rozprowadzania ogło-

szeń i informacji, a mianowicie udostępnianie przestrzeni 

na ogłoszenia przez sieć komputerową, udostępnianie kom-

puterowych baz danych online oraz przeszukiwalnych baz 

danych online w dziedzinie ogłoszeń, 41 usługi szkolenia 

i nauczania poprzez serwisy internetowe oraz organizowanie 

warsztatów, konferencji i sympozjów w zakresie systemów 

informatycznych, programowania, konfi gurowania sprzętu 

informatycznego, publikacje elektroniczne on-line książek 

i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do po-

brania, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.

(210) 473714 (220) 2017 07 04

(731) MIDIAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniezno

(540) MIDIAMO

(510), (511) 25 obuwie, odzież, 35 usługi w zakresie sprzeda-

ży obuwia i odzieży.

(210) 473745 (220) 2017 07 05

(731) TWOJE ZDROWIE UBEZPIECZENIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń

(540) KRAJOWY PROGRAM ZDROWOTNY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.02, 02.09.01

(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, doradztwo ubez-

pieczeniowe, zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, 

rozliczanie roszczeń ubezpieczeniowych, ubezpieczeniowe 

usługi brokerskie, agencje ubezpieczeniowe, pośrednictwo 

ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach, wyliczanie 

stawek składek ubezpieczeniowych, doradztwo związane 

z zawieraniem ubezpieczeń.

(210) 473747 (220) 2017 07 05

(731) TWOJE ZDROWIE UBEZPIECZENIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń

(540) TWOJE ZDROWIE UBEZPIECZENIA S.A.

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13, 01.17.11, 24.17.02

(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi wyceny, ure-

gulowania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, za-

rządzanie w zakresie regulacji roszczeń ubezpieczeniowych, 

doradztwo ubezpieczeniowe, wycena i obsługa roszczeń 

ubezpieczeniowych, wycena roszczeń z ubezpieczenia, 

rozliczanie roszczeń ubezpieczeniowych, ubezpieczeniowe 

usługi brokerskie, agencje ubezpieczeniowe, pośrednictwo 

ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach, wyliczanie 

stawek składek ubezpieczeniowych, doradztwo związane 

z zawieraniem ubezpieczeń.

(210) 473956 (220) 2017 07 11

(731) POLSKA FUNDACJA NARODOWA, Warszawa

(540) team¹⁰⁰

(510), (511) 16 obrazy, afi sze, plakaty, fi lmy, albumy, kar-

ty pocztowe, grafi ki, rysunki, kalendarze, książki, artykuły 

szkolne i biurowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, sza-

liki, 35 usługi w zakresie reklamy, aukcje publiczne, reklama 

zewnętrzna, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe, reklama 

online za pośrednictwem sieci komputerowej, 41 usługi or-

ganizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych, sporto-

wych i rekreacyjnych, usługi organizowania konkursów, gier 

losowych i loterii, usługi organizowania wystaw oraz imprez 

kulturalnych i edukacyjnych, usługi organizowania pokazów 

mody, usługi organizowania przyjęć, zabaw i festynów, pu-

blikacje elektroniczne on-line, wydawanie książek i tekstów 

innych niż reklamowe, pokazy i wystawy edukacyjne, tłuma-

czenia, produkcja fi lmów, usługi organizowania konferencji, 

sympozjów i zjazdów, usługi organizowania bali, usługi in-

struktorów kultury fi zycznej.

(210) 473965 (220) 2017 07 11

(731) NAPOLLO RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) DOM POD 6

(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 
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do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami 

w nich zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy bu-

dynków, lokali i instalacji infrastruktury użytkowej budynków 

i wnętrz, usługi w zakresie instalacji infrastruktury użytkowej 

budynków i wnętrz, usługi w zakresie robót budowlanych, 

remontowych i wykończeniowych w zakresie budynków i in-

stalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, w tym 

lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodar-

czych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych 

obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie 

projektowania, aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz, 

w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospo-

darczych, usługi dekoratorskie w zakresie budynków i wnętrz, 

w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospo-

darczych, usługi projektowe w zakresie budownictwa.

(210) 473966 (220) 2017 07 11

(731) NAPOLLO RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) DOM POD SZÓSTKĄ

(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi 

w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali 

oraz pomieszczeń i przestrzeni do prowadzenia działalności 

gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub administro-

wania nieruchomościami, lokalami oraz pomieszczeniami 

i przestrzenią do prowadzenia działalności gospodarczej 

wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w zakresie 

kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń 

do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami 

w nich zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy bu-

dynków, lokali i instalacji infrastruktury użytkowej budynków 

i wnętrz, usługi w zakresie instalacji infrastruktury użytkowej 

budynków i wnętrz, usługi w zakresie robót budowlanych, 

remontowych i wykończeniowych w zakresie budynków i in-

stalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, w tym 

lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodar-

czych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych 

obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie 

projektowania, aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz, 

w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospo-

darczych, usługi dekoratorskie w zakresie budynków i wnętrz, 

w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospo-

darczych, usługi projektowe w zakresie budownictwa.

(210) 473967 (220) 2017 07 11

(731) NAPOLLO RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) 6 DOM POD SZÓSTKĄ Kameralnie na Żoliborzu

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 27.07.01

(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj., usługi 

w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali 

oraz pomieszczeń i przestrzeni do prowadzenia działalno-

ści gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub admini-

strowania nieruchomościami, lokalami oraz pomieszczenia-

mi 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 instalacja-

mi w nich zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy 

budynków, lokali i instalacji infrastruktury użytkowej bu-

dynków i wnętrz, usługi w zakresie instalacji infrastruktury 

użytkowej budynków i wnętrz, usługi w zakresie robót bu-

dowlanych, remontowych i wykończeniowych w zakresie 

budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków 

i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomiesz-

czeń gospodarczych, usługi w zakresie robót budowla-

nych i remontowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 

42 usługi w zakresie projektowania, aranżacji i wykańczania 

budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych 

i pomieszczeń gospodarczych, usługi dekoratorskie w za-

kresie budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biu-

rowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe 

w zakresie budownictwa.

(210) 473968 (220) 2017 07 11

(731) PERFEXIM BRANDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) PERFEKT SYSTEM

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.02.01

(510), (511) 6 rury metalowe, złączki metalowe do rur, rury 

metalowe wodociągowe, rury metalowe kanalizacyjne, 

zawory metalowe inne niż części maszyn, węże metalowe 

do instalacji wodno-kanalizacyjnych, kształtki rurowe rozga-

łęzieniowe, przewody i rury do centralnego ogrzewania me-

talowe, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych, 

przewody metalowe do wentylacji klimatyzacyjnych, 7 pom-

py obiegowe i wodne, 11 instalacje i urządzenia grzewcze, 

instalacje toaletowe, instalacje prysznicowe, instalacje sa-

nitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, 

instalacje grzewcze na gaz, armatura regulacyjna i bezpie-

czeństwa do pieców gazowych, akcesoria zabezpieczające 

i do regulacji instalacji wodnych i kanalizacyjnych, grzejniki, 

[kaloryfery], baterie kranowe, elastyczne rury wchodzące 

w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej umywalek, 

wanien, kabin prysznicowych, zlewów kuchennych, 17 rury 

giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym 

zawory, nie z metalu, złączki, niemetalowe do rur elastycz-

nych, kształtki, niemetalowe do rur elastycznych, kształtki 

rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, 19 rury z tworzyw 

sztucznych do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyj-

nych, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownic-

twie, przewody rurowe do instalacji grzewczych i wodnych 

z tworzywa sztucznego, rury wielowarstwowe z tworzywa 

sztucznego z warstwą metalową pomiędzy warstwami 

z tworzywa sztucznego, kształtki rurowe rozgałęzieniowe 

niemetalowe.
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(210) 473980 (220) 2017 07 11

(731) PERFEXIM BRANDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) PERFEXIM

(510), (511) 6 rury metalowe, złączki metalowe do rur, rury 

metalowe wodociągowe, rury metalowe kanalizacyjne, 

zawory metalowe inne niż części maszyn, węże metalowe 

do instalacji wodno-kanalizacyjnych, kształtki rurowe rozga-

łęzieniowe, przewody i rury do centralnego ogrzewania me-

talowe, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych, 

przewody metalowe do wentylacji klimatyzacyjnych, 7 pom-

py obiegowe i wodne, 11 instalacje i urządzenia grzewcze, 

instalacje toaletowe, instalacje prysznicowe, instalacje sa-

nitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, 

instalacje grzewcze na gaz, armatura regulacyjna i bezpie-

czeństwa do pieców gazowych, akcesoria zabezpieczające 

i do regulacji instalacji wodnych i kanalizacyjnych, grzejniki, 

[kaloryfery], baterie kranowe, elastyczne rury wchodzące 

w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej umywalek, 

wanien, kabin prysznicowych, zlewów kuchennych, 17 rury 

giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym 

zawory, nie z metalu, złączki, niemetalowe do rur elastycz-

nych, kształtki, niemetalowe do rur elastycznych, kształtki 

rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, 19 rury z tworzyw 

sztucznych do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyj-

nych, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownic-

twie, przewody rurowe do instalacji grzewczych i wodnych 

z tworzywa sztucznego, rury wielowarstwowe z tworzywa 

sztucznego z warstwą metalową pomiędzy warstwami 

z tworzywa sztucznego, kształtki rurowe rozgałęzieniowe 

niemetalowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej ta-

kich towarów jak: rury metalowe, rury metalowe wodociągo-

we, rury metalowe kanalizacyjne, zawory metalowe inne niż 

części maszyn, węże metalowe do instalacji wodno-kanaliza-

cyjnych, kształtki rurowe rozgałęzieniowe, pompy obiegowe 

i wodne, instalacje i urządzenia grzewcze, instalacje toaleto-

we, instalacje prysznicowe, instalacje sanitarne i łazienkowe 

oraz armatura wodno-kanalizacyjna, instalacje grzewcze 

na gaz, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do pieców 

gazowych, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instala-

cji wodnych i kanalizacyjnych, grzejniki, [kaloryfery], baterie 

kranowe, elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wo-

dociągowo-kanalizacyjnej umywalek, wanien, kabin prysz-

nicowych, zlewów kuchennych, rury giętkie, rurki, przewody 

giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu, 

złączki niemetalowe do rur elastycznych, kształtki niemetalo-

we do rur elastycznych, rury z tworzyw sztucznych do celów 

instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, rury sztywne nie-

metalowe stosowane w budownictwie, przewody rurowe 

do instalacji grzewczych i wodnych z tworzywa sztucznego, 

rury wielowarstwowe z tworzywa sztucznego z warstwą 

metalową pomiędzy warstwami z tworzywa sztucznego, 

kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe.

(210) 473982 (220) 2017 07 11

(731) GOLD DROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Limanowa

(540) ORIGEN

(510), (511) 3 kosmetyki, mydła.

(210) 473992 (220) 2017 07 12

(731) MAREK GRZEGORZ, SUROSZ ROBERT MULTITEXTIL 

SPÓŁKA CYWILNA, Łódź

(540) uniwear

(531) 27.05.01, 12.01.25

(510), (511) 25 odzież gotowa, 35 usługi reklamy i promo-

cji na rzecz osób trzecich, usługi reklamy i promocji online 

za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu, usługi 

sprzedaży hurtowej i detalicznej dla towarów w zakresie 

odzieży i akcesoriów odzieżowych, akcesoriów mody, obu-

wia, nakryć głowy, bielizny domowej, strojów kąpielowych, 

bielizny osobistej, tekstyliów, pasmanterii, wyrobów skó-

rzanych, biżuterii, kamieni, wyrobów zegarmistrzowskich, 

okularów, mebli, toreb i kuferków, toreb skórzanych, wali-

zek, pasków, usługi zarządzania działalnością handlową, ad-

ministrowanie działalności handlowej, czynności biurowe, 

usługi doradztwa i organizacji w działalności handlowej.

(210) 473995 (220) 2017 07 12

(731) AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń

(540) GRAN HOLDING

(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.12, 01.17.01

(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu, porady od-

nośnie handlu wymiennego, usługi doradcze i konsultin-

gowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 

usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowe-

go, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi 

konsultingowe dotyczące reklamy, pośrednictwo w zawie-

raniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, po-

średnictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, 

pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów 

handlowych, pośrednictwo w działalności handlowej dla 

osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych 

i gospodarczych, dostarczanie informacji i świadczenie 

usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, infor-

macje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, usłu-

gi w zakresie konsultacji dotyczącej handlu zagranicznego, 

zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu.
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(210) 474005 (220) 2017 07 12

(731) JARMOLIŃSKA-MIKULISZYN DARIA, Nowe Żabno

(540) A Kilo self service restaurant

(531) 27.05.01, 26.04.18, 26.01.04

(510), (511) 43 usługi restauracyjne, restauracje samoobsłu-

gowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-

duktami i transportem (catering).

(210) 474006 (220) 2017 07 12

(731) GRABSKI MARCIN, Warszawa

(540) ASFALT records

(531) 27.05.01, 24.17.02

(510), (511) 9 płyty gramofonowe, płyty winylowe, płyty 

długogrające, płyty nagrywalne laserem, płyty z nagraniami 

dźwiękowymi, cyfrowe taśmy audio, kasety taśmowe audio, 

płyty kompaktowe audio, nagrania audio i wideo, taśmy 

zawierające nagrania audio, pliki muzyczne do pobierania, 

41 produkcja radiowa, fi lmowa i telewizyjna, doradztwo 

w zakresie produkcji muzyki, publikowanie książek, publiko-

wanie elektroniczne książek i periodyków, informacja o im-

prezach, produkcja rozrywki audio, realizacja nagrań audio-

wizualnych, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja 

nagrań wzorcowych [master] audio, usługi publikowania cy-

frowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, 

udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu.

(210) 474043 (220) 2017 07 13

(731) GOSPODARSTWO ROLNE W GÓRZE ROPCZYCKIEJ 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Góra Ropczycka

(540) Góra Ropczycka Gospodarstwo Rolne

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.18, 05.03.13

(510), (511) 29 kaszanka, mięso i wędliny, szynka, wieprzowi-

na, kiełbasa.

(210) 474046 (220) 2017 07 13

(731) GOSPODARSTWO ROLNE W GÓRZE ROPCZYCKIEJ 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Góra Ropczycka

(540) kiełbasa swojska z Góry Ropczyckiej

(510), (511) 29 kiełbasa, mięso i wedliny.

(210) 474047 (220) 2017 07 13

(731) MATRACKI ROBERT MAGDA, Kraków

(540) DIRECT CARGO

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.15.21

(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe w zakresie towarów 

przewożonych drogą morską, usługi w zakresie konsultacji 

związanych z fi nansowaniem przewozu towarów, zawieranie 

ubezpieczeń transportowych, 39 spedycja, spedycja ładun-

ków, spedycja towarów, spedycja towarów drogą powietrzną, 

spedycja ładunków drogą morską, spedycja ładunku drogą 

morską, spedycja towarów drogą lądową, spedycja pomię-

dzy portami morskimi, pośrednictwo frachtowe, usługi ma-

klerstwa frachtowego, obsługa ładunków i usługi frachtowe, 

usługi frachtowe, przewóz ładunków i usługi przeprowadzko-

we, logistyka transportu, transport, transport lądowy, trans-

port ładunków, transport morski, transport wodny, transport 

drogowy, transport lotniczy, transport powietrzny, transport 

towarów, transport samochodowy, transport statkami, trans-

port paczek, organizowanie transportu, maklerstwo trans-

portowe, usługi transportowe, transport drogowy ładunków, 

transport samochodami ciężarowymi, transport ładunków 

statkiem, transport towarów statkiem, usługi transportu dro-

gowego, usługi transportu ładunków, usługi pośrednictwa 

transportowego, transport ładunku drogą lądową, usługi 

transportu drogowego ładunków, odbiór transport i dosta-

wa towarów, profesjonalne doradztwo w zakresie transpor-

tu, usługi w zakresie organizowania transportu, przewożenie, 

przewóz towarów, przewóz ładunków, usługi przewozu, 

usługi przewoźnika, przewóz samochodami ciężarowymi, 

fracht [przewóz towarów], usługi przewozu ładunków, usługi 

przewozowe towarów, usługi przewozu drogowego konte-

nerów, przechowywanie ładunku przed przewozem, usługi 

przewozu towarów drogą morską, usługi informacyjne w za-

kresie przewozu ładunku, doręczanie paczek przez kuriera, 

dostawa przesyłek, dostawa przedmiotów wartościowych, 

dostawa towarów, dostawa towarów poprzez kuriera, eks-

presowa dostawa towarów, odbieranie i dostarczanie pa-

czek i towarów, organizacja dostarczania towarów, przesyłki 

(dostarczanie -), przewożenie i dostarczanie towarów, usługi 

dostarczania ładunków, usługi dostawcze, usługi doręczania 

paczek, usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, 

usługi kurierskie w zakresie dostarczania paczek, usługi ku-

rierskie w zakresie dostarczania pakunków, usługi kurierskie 

dotyczące towarów, usługi kurierskie [wiadomości lub towa-

ry], usługi odbierania paczek, usługi przewozu paczek udzie-

lanie informacji dotyczących pośrednictwa w przewozie 
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ładunków, śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów lub 

ładunków przy użyciu komputera lub systemów globalnego 

pozycjonowania [informacja o transporcie].

(210) 474050 (220) 2017 07 13

(731) DĄBROWSKI BŁAŻEJ, Wola Rokszycka

(540) ŚCIŚLE FAJNE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18

(510), (511) 35 badanie opinii publicznej, badania rynkowe, 

udzielanie informacji i porad handlowych konsumentom, 

prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 

detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż 

detaliczna lub hurtowa produktów spożywczych, środków 

farmaceutycznych, weterynaryjnych, sanitarnych, zaopatrze-

nia medycznego, paliw, materiałów budowlanych oraz arty-

kułów przemysłowych, AGD i RTV, zapewnienie platformy 

internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 

koncesjonowanie dóbr i usług na rzecz osób trzecich.

(210) 474054 (220) 2017 07 13

(731) DOMAGALSKA MARLENA ROMAX, Osielsko

(540) Lilulash

(510), (511) 3 rzęsy, rzęsy sztuczne, kleje do przymocowania 

sztucznych rzęs, kleje do sztucznych rzęs, 44 usługi przedłu-

żania rzęs, usługi podkręcenia rzęs, usługi pielęgnacji urody, 

w szczególności w zakresie rzęs.

(210) 474055 (220) 2017 07 13

(731) DOMAGALSKA MARLENA ROMAX, Osielsko

(540) lilulash FOR EYELASH EXTENSION

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.01, 03.07.19, 26.11.01

(510), (511) 3 rzęsy, rzęsy sztuczne, kleje do przymocowania 

sztucznych rzęs, kleje do sztucznych rzęs, 44 usługi przedłu-

żania rzęs, usługi podkręcenia rzęs, usługi pielęgnacji urody, 

w szczególności w zakresie rzęs.

(210) 474059 (220) 2017 07 13

(731) HUTESA AGROALIMENTARIA, S.A., Malaga, ES

(540) Markesa de Oliva

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.07.19

(510), (511) 29 olej z oliwek jadalny.

(210) 474069 (220) 2017 07 13

(731) WYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań

(540) 

(531) 29.01.12, 24.01.03, 05.07.02, 24.09.02

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

(210) 474082 (220) 2017 07 13

(731) POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 

AKCYJNA, Warszawa

(540) YACHT PARK

(531) 29.01.02, 27.05.01, 01.15.24

(510), (511) 12 jachty, pojazdy do poruszania się po wodzie, 

36 administrowanie domami czynszowymi, pobieranie czyn-

szu, wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania (mieszka-

nia), zarządzanie nieruchomością, majątek nieruchomy (za-

rządzanie), dzierżawa majątku nieruchomego, zarządzanie 

majątkiem nieruchomym, wycena nieruchomości.

(210) 474099 (220) 2017 07 13

(731) STĘPKOWSKA BARBARA, Sochocin

(540) Rolbatch

(510), (511) 2 barwniki, barwniki do barwienia tworzyw 

sztucznych, rozpuszczalne barwniki organiczne, barwniki 

stosowane w produkcji mieszanek do formowania tworzyw 

sztucznych, barwniki do stosowania na tworzywach sztucz-

nych, pigmenty, pigmenty organiczne, pigmenty nieorga-

niczne, pigmenty kolorowe, pigmenty do produkcji materia-

łów barwiących.
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(210) 474111 (220) 2017 07 14

(731) KOSIŃSKA PAULINA, Gdańsk

(540) LK BROKER

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.07.01, 29.01.13

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

wej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 

36 ubezpieczenia, działalność fi nansowa, bankowość, usługi 

w zakresie majątku ruchomego, 45 usługi w zakresie przygo-

towywania dokumentów prawnych.

(210) 474126 (220) 2017 07 14

(731) CHEFS CULINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin

(540) Tak Chef

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12

(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego w za-

kresie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, owoców.

(210) 474128 (220) 2017 07 14

(731) DOBRZAŃSKI WOJCIECH, Karaś

(540) X-MOTO TEAM

(510), (511) 41 organizacja pokazów jazdy na motocyklach, 

pokazy na żywo w celach rozrywkowych, organizacja szkoleń, 

organizacja widowisk, organizacja imprez rozrywkowych, or-

ganizacja konkursów edukacyjnych, organizacja konkursów 

w dziedzinie rozrywki, organizacja warsztatów i seminariów, 

szkolenia w zakresie motoryzacji, organizowanie konferencji, 

wystaw i konkursów.

(210) 474162 (220) 2017 07 14

(731) STOCH ANDRZEJ, Zakopane

(540) Zakolove

(510), (511) 41 park rozrywki, siłownia, kluby fi tness, informa-

cje o rozrywkach i rekreacji, 43 usługi w zakresie prowadze-

nia gastronomii i kawiarni.

(210) 474166 (220) 2017 07 14

(731) MATUS ANDRZEJ 4ABIKE, Bielsk Podlaski

(540) 4aBIKE

(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla 

celów sprzedaży, sprzedaż rowerów, 37 naprawa i konserwa-

cja rowerów.

(210) 474170 (220) 2017 07 15

(731) EKIERT ANDRZEJ, Kalisz

(540) brandzz

(531) 27.05.01, 27.05.24

(510), (511) 35 usługi w zakresie tworzenia marki, usługi 

w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie two-

rzenia marki (reklama i promocja), usługi reklamowe służące 

tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki.

(210) 474187 (220) 2017 07 17

(731) WYSOCKA OLGA, Bydgoszcz

(540) Przychodnia sunMEDica

(531) 02.09.01, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 

prowadzenie placówek medycznych, ośrodki zdrowia, opie-

ka medyczna i zdrowotna, opieka medyczna i analizy zwią-

zane z leczeniem pacjenta, opieka pielęgniarska, świadcze-

nie pomocy medycznej, badania w zakresie diagnozy stanu 

zdrowia, badania medyczne, badania przesiewowe, badania 

psychologiczne, badania w celu oceny zagrożenia dla zdro-

wia, ochrona zdrowia, ambulatoryjna opieka medyczna, 

świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, 

domowa opieka pielęgniarska, usługi w zakresie badań lekar-

skich, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, usłu-

gi ginekologiczne, usługi w zakresie szczepień, rehabilitacja 

fi zyczna, monitorowanie pacjentów, udzielanie informacji 

zdrowotnej, udzielanie informacji medycznej, doradztwo 

dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo w zakresie pomo-

cy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifi kowany 

personel medyczny, doradztwo dotyczące opieki nad oso-

bami starszymi [w zakresie zdrowia], udostępnianie informa-

cji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, usługi me-

dyczne, usługi opieki zdrowotnej, usługi klinik zdrowia, usługi 

domowej opieki zdrowotnej, usługi pielęgniarskiej pomocy 

domowej, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi dorad-

cze w zakresie opieki zdrowotnej (medyczne), usługi lekar-

skie, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie 

pielęgnacji skóry, usługi w zakresie laserowego odmładzania 

skóry, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pa-

cjenta, usługi badań medycznych związane z diagnozowa-

niem i leczeniem chorób, doradztwo w dziedzinie pielęgna-

cji ciała i urody, konsultacje medyczne, opieka pielęgniarska, 

pielęgnacja urody, usługi medyczne w zakresie oceny stanu 

zdrowia, usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, usługi 

medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi 

w zakresie leczenia medycznego.
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(210) 474195 (220) 2017 07 17

(731) WALTER HERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) AKADEMIA NAJEMCY

(531) 07.01.08, 20.07.01, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 36 usługi pośrednictwa w sprawach kupna 

nieruchomości, sprzedaży nieruchomości, najmu nierucho-

mości, usługi świadczone przez agencje nieruchomości, 

wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń 

magazynowych, wynajem pomieszczeń na cele działalności 

gospodarczej, wynajem domów, mieszkań i apartamentów, 

wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 

usługi dotyczące leasingu nieruchomości, usługi pośred-

nictwa w zakresie nieruchomości, usługi brokerskie w za-

kresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, 

usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych ds. 

nieruchomości, 37 nadzór budowlany, wykonawstwo prac 

remontowych budynków i budowli, wykonawstwo prac 

budowlanych budynków i budowli, 41 kursy i szkolenia 

stacjonarne, korespondencyjne, zaoczne w tym także po-

przez sieć Internet w zakresie rynku nieruchomości, obsługi 

nieruchomości, wyceny nieruchomości, kursy i szkolenia 

menedżerskie, kursy i szkolenia maklerskie, kursy i szkolenia 

w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 

kursy i szkolenia ppoż, kursy i szkolenia bhp w tym ogólne, 

wstępne, okresowe, stanowiskowe, specjalistyczne, kursy 

i szkolenia interpersonalne, kursy i szkolenia językowe, kur-

sy i szkolenia dla handlowców i sprzedawców, kursy i szko-

lenia integracyjne, kursy i szkolenia dla pracowników biuro-

wych, kursy i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, kursy 

i szkolenia prawnicze, kursy i szkolenia biznesowe, kursy 

i szkolenia fi nansowe w zakresie fi nansów, rachunkowości, 

funkcjonowania giełdy i rynków kapitałowych i inwestycyj-

nych, kursy i szkolenia w zakresie przygotowania wniosków 

o dotacje w ramach programów unijnych, kursy i szkolenia 

w zakresie zarządzania projektami unijnymi, kursy i szkole-

nia wizażu, kursy i szkolenia kosmetyczne, kursy i szkolenia 

fryzjerskie, kursy i szkolenia w zakresie nauk społecznych, 

kursy i szkolenia w zakresie nauk przyrodniczych, kursy 

i szkolenia w zakresie nauk ścisłych, kursy i szkolenia przy-

gotowawcze do egzaminów państwowych zawodowych, 

usługi w zakresie organizowania i prowadzenia konferen-

cji, sympozjów i zjazdów, organizowanie wystaw w celach 

kulturalnych i edukacyjnych, usługi wydawnicze w zakresie: 

skryptów, książek, akcydensów, zeszytów naukowych, fol-

derów, druków informacyjno-reklamowych, 42 usługi kon-

sultacyjne dotyczące architektury, usługi konsultacyjne do-

tyczące urbanistyki, usługi architektoniczne, projektowanie 

urbanistyczne, projektowanie budowlane, projektowanie 

dekoracji wnętrz, projektowanie aranżacji wnętrz.

(210) 474196 (220) 2017 07 17

(731) WALTER HERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) AKADEMIA NAJEMCY

(531) 07.01.08, 20.07.01, 27.05.01

(510), (511) 36 usługi pośrednictwa w sprawach kupna 

nieruchomości, sprzedaży nieruchomości, najmu nierucho-

mości, usługi świadczone przez agencje nieruchomości, 

wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń 

magazynowych, wynajem pomieszczeń na cele działalności 

gospodarczej, wynajem domów, mieszkań i apartamentów, 

wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 

usługi dotyczące leasingu nieruchomości, usługi pośrednic-

twa w zakresie nieruchomości, usługi brokerskie w zakresie 

nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, usługi 

świadczone przez rzeczoznawców majątkowych ds. nieru-

chomości, 37 nadzór budowlany, wykonawstwo prac remon-

towych budynków i budowli, wykonawstwo prac budowla-

nych budynków i budowli, 41 kursy i szkolenia stacjonarne, 

korespondencyjne, zaoczne w tym także poprzez sieć Inter-

net w zakresie rynku nieruchomości, obsługi nieruchomości, 

wyceny nieruchomości, kursy i szkolenia menedżerskie, kursy 

i szkolenia maklerskie, kursy i szkolenia w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej, kursy i szkolenia ppoż, 

kursy i szkolenia bhp w tym ogólne, wstępne, okresowe, sta-

nowiskowe, specjalistyczne, kursy i szkolenia interpersonalne, 

kursy i szkolenia językowe, kursy i szkolenia dla handlowców 

i sprzedawców, kursy i szkolenia integracyjne, kursy i szko-

lenia dla pracowników biurowych, kursy i szkolenia w za-

kresie przedsiębiorczości, kursy i szkolenia prawnicze, kursy 

i szkolenia biznesowe, kursy i szkolenia fi nansowe w zakresie 

fi nansów, rachunkowości, funkcjonowania giełdy i rynków 

kapitałowych i inwestycyjnych, kursy i szkolenia w zakresie 

przygotowania wniosków o dotacje w ramach programów 

unijnych, kursy i szkolenia w zakresie zarządzania projektami 

unijnymi, kursy i szkolenia wizażu, kursy i szkolenia kosme-

tyczne, kursy i szkolenia fryzjerskie, kursy i szkolenia w zakre-

sie nauk społecznych, kursy i szkolenia w zakresie nauk przy-

rodniczych, kursy i szkolenia w zakresie nauk ścisłych, kursy 

i szkolenia przygotowawcze do egzaminów państwowych 

zawodowych, usługi w zakresie organizowania i prowadze-

nia konferencji, sympozjów i zjazdów, organizowanie wy-

staw w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi wydaw-

nicze w zakresie: skryptów, książek, akcydensów, zeszytów 

naukowych, folderów, druków informacyjno-reklamowych, 

42 usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi kon-

sultacyjne dotyczące urbanistyki, usługi architektoniczne, 

projektowanie urbanistyczne, projektowanie budowlane, 

projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie aranżacji 

wnętrz.

(210) 474197 (220) 2017 07 17

(731) WALTER HERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) W Walter Herz
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(531) 27.05.01

(510), (511) 36 usługi pośrednictwa w sprawach kupna 

nieruchomości, sprzedaży nieruchomości, najmu nierucho-

mości, usługi świadczone przez agencje nieruchomości, 

wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń 

magazynowych, wynajem pomieszczeń na cele działalności 

gospodarczej, wynajem domów, mieszkań i apartamentów, 

wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 

usługi dotyczące leasingu nieruchomości, usługi pośred-

nictwa w zakresie nieruchomości, usługi brokerskie w za-

kresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, 

usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych ds. 

nieruchomości, 37 nadzór budowlany, wykonawstwo prac 

remontowych budynków i budowli, wykonawstwo prac bu-

dowlanych budynków i budowli, 42 usługi konsultacyjne do-

tyczące architektury, usługi konsultacyjne dotyczące urbani-

styki, usługi architektoniczne, projektowanie urbanistyczne, 

projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, 

projektowanie aranżacji wnętrz.

(210) 474199 (220) 2017 07 17

(731) WALTER HERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) W

(531) 27.05.21, 27.05.01

(510), (511) 36 usługi pośrednictwa w sprawach kupna 

nieruchomości, sprzedaży nieruchomości, najmu nierucho-

mości, usługi świadczone przez agencje nieruchomości, 

wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń 

magazynowych, wynajem pomieszczeń na cele działalności 

gospodarczej, wynajem domów, mieszkań i apartamentów, 

wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 

usługi dotyczące leasingu nieruchomości, usługi pośred-

nictwa w zakresie nieruchomości, usługi brokerskie w za-

kresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, 

usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych ds. 

nieruchomości, 37 nadzór budowlany, wykonawstwo prac 

remontowych budynków i budowli, wykonawstwo prac bu-

dowlanych budynków i budowli, 42 usługi konsultacyjne do-

tyczące architektury, usługi konsultacyjne dotyczące urbani-

styki, usługi architektoniczne, projektowanie urbanistyczne, 

projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, 

projektowanie aranżacji wnętrz.

(210) 474200 (220) 2017 07 17

(731) WALTER HERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) 

(531) 07.01.08, 20.07.01

(510), (511) 36 usługi pośrednictwa w sprawach kupna 

nieruchomości, sprzedaży nieruchomości, najmu nierucho-

mości, usługi świadczone przez agencje nieruchomości, 

wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń 

magazynowych, wynajem pomieszczeń na cele działalności 

gospodarczej, wynajem domów, mieszkań i apartamentów, 

wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 

usługi dotyczące leasingu nieruchomości, usługi pośred-

nictwa w zakresie nieruchomości, usługi brokerskie w za-

kresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, 

usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych ds. 

nieruchomości, 37 nadzór budowlany, wykonawstwo prac 

remontowych budynków i budowli, wykonawstwo prac 

budowlanych budynków i budowli, 41 kursy i szkolenia 

stacjonarne, korespondencyjne, zaoczne w tym także po-

przez sieć Internet w zakresie rynku nieruchomości, obsłu-

gi nieruchomości, wyceny nieruchomości, kursy i szkolenia 

menedżerskie, kursy i szkolenia maklerskie, kursy i szkolenia 

w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 

kursy i szkolenia ppoż, kursy i szkolenia bhp w tym ogólne, 

wstępne, okresowe, stanowiskowe, specjalistyczne, kursy 

i szkolenia interpersonalne, kursy i szkolenia językowe, kursy 

i szkolenia dla handlowców i sprzedawców, kursy i szkole-

nia integracyjne, kursy i szkolenia dla pracowników biuro-

wych, kursy i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, kursy 

i szkolenia prawnicze, kursy i szkolenia biznesowe, kursy 

i szkolenia fi nansowe w zakresie fi nansów, rachunkowości, 

funkcjonowania giełdy i rynków kapitałowych i inwestycyj-

nych, kursy i szkolenia w zakresie przygotowania wniosków 

o dotacje w ramach programów unijnych, kursy i szkolenia 

w zakresie zarządzania projektami unijnymi, kursy i szkolenia 

wizażu, kursy i szkolenia kosmetyczne, kursy i szkolenia fry-

zjerskie, kursy i szkolenia w zakresie nauk społecznych, kursy 

i szkolenia w zakresie nauk przyrodniczych, kursy i szkolenia 

w zakresie nauk ścisłych, kursy i szkolenia przygotowawcze 

do egzaminów państwowych zawodowych, usługi w zakre-

sie organizowania i prowadzenia konferencji, sympozjów 

i zjazdów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych 

i edukacyjnych, usługi wydawnicze w zakresie: skryptów, 

książek, akcydensów, zeszytów naukowych, folderów, dru-

ków informacyjno-reklamowych, 42 usługi konsultacyjne 

dotyczące architektury, usługi konsultacyjne dotyczące 

urbanistyki, usługi architektoniczne, projektowanie urbani-

styczne, projektowanie budowlane, projektowanie dekora-

cji wnętrz, projektowanie aranżacji wnętrz.

(210) 474201 (220) 2017 07 17

(731) WALTER HERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) 

(531) 07.01.08, 20.07.01, 29.01.12

(510), (511) 36 usługi pośrednictwa w sprawach kupna 

nieruchomości, sprzedaży nieruchomości, najmu nierucho-

mości, usługi świadczone przez agencje nieruchomości, 

wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń 
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magazynowych, wynajem pomieszczeń na cele działalności 

gospodarczej, wynajem domów, mieszkań i apartamentów, 

wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 

usługi dotyczące leasingu nieruchomości, usługi pośrednic-

twa w zakresie nieruchomości, usługi brokerskie w zakresie 

nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, usługi 

świadczone przez rzeczoznawców majątkowych ds. nieru-

chomości, 37 nadzór budowlany, wykonawstwo prac remon-

towych budynków i budowli, wykonawstwo prac budowla-

nych budynków i budowli, 41 kursy i szkolenia stacjonarne, 

korespondencyjne, zaoczne w tym także poprzez sieć Inter-

net w zakresie rynku nieruchomości, obsługi nieruchomości, 

wyceny nieruchomości, kursy i szkolenia menedżerskie, kursy 

i szkolenia maklerskie, kursy i szkolenia w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej, kursy i szkolenia ppoż, 

kursy i szkolenia bhp w tym ogólne, wstępne, okresowe, sta-

nowiskowe, specjalistyczne, kursy i szkolenia interpersonalne, 

kursy i szkolenia językowe, kursy i szkolenia dla handlowców 

i sprzedawców, kursy i szkolenia integracyjne, kursy i szko-

lenia dla pracowników biurowych, kursy i szkolenia w za-

kresie przedsiębiorczości, kursy i szkolenia prawnicze, kursy 

i szkolenia biznesowe, kursy i szkolenia fi nansowe w zakresie 

fi nansów, rachunkowości, funkcjonowania giełdy i rynków 

kapitałowych i inwestycyjnych, kursy i szkolenia w zakresie 

przygotowania wniosków o dotacje w ramach programów 

unijnych, kursy i szkolenia w zakresie zarządzania projektami 

unijnymi, kursy i szkolenia wizażu, kursy i szkolenia kosme-

tyczne, kursy i szkolenia fryzjerskie, kursy i szkolenia w zakre-

sie nauk społecznych, kursy i szkolenia w zakresie nauk przy-

rodniczych, kursy i szkolenia w zakresie nauk ścisłych, kursy 

i szkolenia przygotowawcze do egzaminów państwowych 

zawodowych, usługi w zakresie organizowania i prowadze-

nia konferencji, sympozjów i zjazdów, organizowanie wy-

staw w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi wydaw-

nicze w zakresie: skryptów, książek, akcydensów, zeszytów 

naukowych, folderów, druków informacyjno-reklamowych, 

42 usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi kon-

sultacyjne dotyczące urbanistyki, usługi architektoniczne, 

projektowanie urbanistyczne, projektowanie budowlane, 

projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie aranżacji 

wnętrz.

(210) 474203 (220) 2017 07 17

(731) PIETRZAK KRZYSZTOF ANDAPOL, Płock

(540) ANDAPOL

(510), (511) 20 akcesoria do przechowywania ubrań altany 

[meble], bankowe lady, barki [meble], bezpieczne łóżeczka 

dziecięce, biblioteczki [regaty na książki], biurka, biurka do ce-

lów biurowych, biurka i stoły, biurka modułowe [meble], biur-

ka z regulacją wysokości, blaty [części mebli], blaty kuchenne, 

blaty na szafki, blaty na szafki przeznaczone do użytku ze zle-

wozmywakami, blaty robocze, blaty stołowe, blaty wierzch-

nie do szafek, boazeria meblarska, bramki zabezpieczające 

dla dzieci, bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla nie-

mowląt, dzieci i zwierząt domowych [meble], chodziki dla 

dzieci, cokoły [meble], niemetalowe części półek, dekoracyj-

ne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, dekoracyjne li-

stwy wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli 

robionych na wymiar, dekoracyjne listwy wykończeniowe 

z tworzywa sztucznego do mebli, dekoracyjne listwy wykoń-

czeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli 

robionych na wymiar, dekoracyjne listwy z tworzyw sztucz-

nych do umieszczania na szafkach wystawowych, dekoracyj-

ne panele drewniane [meble], dodatkowe części blatu rozkła-

danego stołu, dopasowane nakrycia na meble, dopasowane 

osłonki na poręcze łóżeczka dziecięcego, dopasowane po-

krowce na meble, drewniane komody pokryte papierem 

ozdobnym, drewniane półki i stojaki [meble], drzwi do mebli, 

drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalowych, 

drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, drzwi 

do mebli ze szkła, drzwi do szaf, drzwi przechylne metalowe 

[części mebli], drzwi przechylne niemetalowe [części mebli], 

drzwi przesuwne do mebli, drzwi przezroczyste ze szkła 

do mebli, drzwiczki do mebli, duże wyściełane fotele, ekrany 

działowe w formie mebli, elementy dzielące przestrzeń [me-

ble], niemetalowe elementy łączące do mebli, elementy me-

blowe, elementy metalowe mebli segmentowych [meble], 

elementy mocujące do mebli, niemetalowe, elementy wy-

kończeniowe szufl ad, niemetalowe, fotele, fotele biurowe, fo-

tele bujane, fotele fryzjerskie, fotele rozkładane w łóżka, fotele 

rozkładane z odchylanym oparciem, fotele rozkładane z pod-

nóżkiem, fotele wypoczynkowe, fotele z regulowanym opar-

ciem i podparciem dla nóg [meble], fronty do szaf i szafek, 

fronty do szafek, fronty szufl ad, garderoby, kanapo-tapczany, 

kanapy, kasy [meble sklepowe], kojce, kołyski bujane, osłony 

do kominków, komody, komódki z szufl adami, komplety me-

bli do salonu, komputerowe stanowiska pracy [meble], kon-

strukcje drewniane łóżka, konstrukcje półek, nie z metalu [me-

ble], kozły [stojaki meblowe], kredensy, toaletki, komody, 

krzesełka dla niemowląt krzesła krzesła bankietowe, krzesła 

biurowe, krzesła konferencyjne, krzesła na jednej nodze, krze-

sła na kółkach, krzesła na ramie ślizgowej, krzesła obrotowe, 

krzesła przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami 

w poruszaniu się, krzesła składane, krzesła stołowe, krzesła, 

fotele z ruchomym oparciem, kufry [szafki], kwietniki [meble], 

lady sprzedażowe [meble], leżaki, lustra i lusterka stojące, ław-

ki, ławostoły, ławy [meble], ławy ogrodowe połączone na sta-

łe z ławkami, łazienkowe umywalki obudowane szafką, łó-

żeczka dziecięce, łóżka, łóżka do masażu, łóżka drewniane, 

łóżka piętrowe, łóżka przystosowane do użytku osób z trud-

nościami w poruszaniu się, łóżka składane dla dzieci, łóżka 

szpitalne, łóżka ze schowkiem [szufl adami], małe dwuosobo-

we kanapy, meble, meble antyczne, meble bambusowe, me-

ble biurowe, meble biurowe metalowe, meble dla dzieci, me-

ble dla niemowląt meble dla osób niepełnosprawnych 

fi zycznie, osób z upośledzeniem ruchowym i inwalidów, me-

ble do eksponowania towarów, meble do oranżerii, meble 

do pokojów dziecinnych, meble do przechowywania, meble 

do salonu, meble do siedzenia, meble do użytku przemysło-

wego, meble do wnętrz, meble do wyposażenia sklepów, 

meble domowe, meble domowe wykonane z drewna, meble 

domowe, biurowe i ogrodowe, meble drewniane, meble ku-

chenne, meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne 

na wymiar, meble kuchenne z regulacją wysokości, meble la-

boratoryjne, meble łazienkowe, meble łączone, meble meta-

lowe, meble modułowe [kombinowane], meble na miarę (do 

zabudowy), meble ogrodowe, meble ogrodowe drewniane, 

meble ogrodowe wykonane z metalu, meble ogrodowe 

z aluminium, meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, meble 

przystosowane do użytku na zewnątrz, meble rattanowe, 

meble sklepowe, meble skórzane, meble stołówkowe, meble 

sypialne, meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), meble 

szkolne, meble tapicerowane, meble w stylu antycznym, me-

ble wielofunkcyjne, meble wykonane z substytutów drewna, 

meble wykonane z tworzyw sztucznych, meble wykonane 

ze stali, meble wypoczynkowe, meble z opcją zmieniania 

w łóżka, meble z przegrodami na butelki [barki], meble z two-

rzyw sztucznych, meble zawierające łóżka, meble ze szkła, 

meblościanki, półki meblowe, metalowe drzwi do mebli, me-

talowe przegródki do półek [części mebli], metalowe przesło-

ny [meble], metalowe ramy łóżek, metalowe szafki ogniood-

porne [meble], metalowe szafy na narzędzia, modułowe 

meble łazienkowe, modułowe układy półek [meble], moduły 
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biurkowe, narożniki [meble], niemetalowe części mebli, nie-

metalowe części półek, niemetalowe drzwi przesuwne 

do mebli, niemetalowe elementy łączące do mebli, niemeta-

lowe półki ścienne [meble], niemetalowe przegródki do pó-

łek stanowiące części mebli, niemetalowe regały magazyno-

we [meble], niemetalowe zamykane szafki do przechowywania 

cennych rzeczy [meble], niskie fotele bez podłokietników 

do siedzenia przy kominku, nogi do mebli, nogi krzeseł, nogi 

stołowe, nóżki meblowe niemetalowe, okiennice wewnętrz-

ne, panele będące częściami mebli, panele drewniane do me-

bli, panele meblowe, parawany [meble], podnóżki, półki [me-

ble], półki biblioteczne, półki biurowe, półki magazynowe, 

półki metalowe, półki na buty, półki na książki, półki na żyw-

ność, półki niemetalowe [meble], półki prefabrykowane [me-

ble], półki sklepowe [regały], półki stanowiące meble do po-

kojów dziecinnych, półki ścienne [meble], przegrody 

drewniane do mebli, niemetalowe przegródki półkowe sta-

nowiące części mebli, przemieszczalne niemetalowe regały 

do przechowywania [meble], przemysłowe stoły robocze, 

przenośne biurka, przenośne powierzchnie do pracy [meble], 

przenośne segmenty eksponujące sprzedawane towary [me-

ble], przenośne ścianki biurowe, przewijaki, przezroczyste 

drzwi niemetalowe do mebli, przymocowane szafki kuchen-

ne, przytwierdzane do ściany niemetalowe półki na narzę-

dzia, pudełka na zabawki [meble], pudła do przechowywania 

[meble], pufy [meble], pulpity [meble], ramy, regały, regały 

do przechowywania, regały drewniane [meble], regały meta-

lowe, regały metalowe (systemy półkowe) [meble], regały 

metalowe [stojaki z półkami], regały na gazety, regały na rośli-

ny, regały niemetalowe [meble] do celów magazynowych, 

regały z metalu [meble], reprodukcje mebli antycznych, roz-

dzielacze do szufl ad, rozkładane fotele, rozkładane fotele [do 

siedzenia i spania], rozkładane kanapy, rozkładane meble 

z obiciem, ruchome biurka, ruchome ławki, ruchome podsta-

wy [meble], ruchome półki do przechowywania [meble], seg-

menty [meble] do wystawiania literatury, segmenty do prze-

chowywania [meble], segmenty mebli ściennych, segmenty 

półek drewnianych [meble], segmenty ścienne metalowe 

[meble], siedzenia, siedzenia dla dzieci, składane segmenty 

wystawowe [meble], skrzynie, skrzynie na narzędzia [meble], 

skrzynie na narzędzia, niemetalowe, puste, skrzynki i pudełka 

na zabawki, skrzynki na zabawki, sofy, sprzęt biurowy [meble], 

stanowiska pracy [meble], stanowiska pracy [siedzenia] dla 

osób niesprawnych fi zycznie i dla osób z ograniczoną możli-

wością ruchu, stanowisko pracy z komputerem [meble], stoja-

ki [meble] do użycia ze sprzętem audio, stojaki [meble] pod 

telewizor, stojaki do butelek, stojaki do komputerów, stojaki 

do przechowywania czasopism [meble], stojaki do wystawia-

nia materiałów [meble], stojaki i wieszaki na narzędzia z two-

rzyw sztucznych, stojaki na broń, stojaki na broszury [meble], 

stojaki na ciężarki do ćwiczeń, stojaki na drewno opałowe, 

stojaki na głośniki [meble], stojaki na korespondencję [meble], 

stojaki na książki [meble], stojaki na kwiaty, stojaki na parasole, 

stojaki na telefony [meble], stojaki na wino [meble], stojaki 

na żywność, stojaki obrotowe [meble], stojaki podporowe 

[meble], stojaki wielofunkcyjne [meble], stojaki, półki, stoliki, 

stoliki do herbaty, stoliki do przewijania niemowląt, stoliki ka-

wowe, stoliki komputerowe, stoliki na kółkach do serwowa-

nia, stoliki pod drukarki, stoliki pod maszyny do pisania, stoliki 

pod umywalkę [meble], stoliki przy kanapie, stoliki przyścien-

ne z szufl adami, stoliki ruchome pod komputery, stoliki salo-

nowe, stołki barowe, stołki obrotowe, stoły, blaty do stołów, 

stoły biurowe, stoły do jadalni, stoły do pracy, stoły do użytku 

w ogrodach, stoły komputerowe, stoły konferencyjne, stoły 

kuchenne, stoły metalowe, stoły na jednej nodze, stoły pikni-

kowe, stoły przystosowane do użytku przez osoby z trudno-

ściami w poruszaniu się, stoły warsztatowe, systemy do zabu-

dowy wewnętrznej szaf wnękowych i garderób [części mebli], 

systemy półkowe [regały], szafki, szafki [części zestawu], szafki 

do komputerów [meble], szafki do łazienek, szafki do prze-

chowywania, szafki do sypialni, szafki kartotekowe, szafki ka-

sjerskie zamykane z materiałów niemetalowych, szafki ku-

chenne, szafki łazienkowe, szafki łazienkowe z umywalkami, 

szafki metalowe, szafki na akta, szafki na buty, szafki na coko-

le, szafki na klucze, szafki na kosze na odpadki, szafki na lekar-

stwa, szafki na serwisy do herbaty, szafki na ubrania, szafki 

na umywalki, szafki nocne, szafki ogniotrwałe, szafki pod zle-

wem, szafki ścienne, szafki z lustrami, szafki zamykane, szafki 

ze schowkami, szafy, szafy na dokumenty w postaci mebli, 

niemetalowe szafy narzędziowe [puste], szafy wnękowe, sza-

fy z lustrami, szezlongi, szufl ady, tablice do zawieszania klu-

czy, taborety, tapczany wykonane z drewna, tapczany wyko-

nane z tworzyw sztucznych, tapczany wykonane z wikliny, 

toaletki, trzyczęściowe komplety mebli [meble], wbudowane 

szafki, wieszaki na krawaty, wieszaki na ubrania, wieszaki sto-

jące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, witryny, wózki 

[meble], wyposażenie łazienek w formie mebli, wysokie sie-

dzenia [meble], zamykane szafki do przechowywania cen-

nych rzeczy [meble], zestawy części [sprzedawane jako ca-

łość] do montażu w meble, zestawy części [sprzedawane 

razem], z których montuje się meble, zestawy mebli, zestawy 

mebli kuchennych, zewnętrzne meble.

(210) 474207 (220) 2017 07 17

(731) KOZIOŁ MICHAŁ MKCOMPANY, Kraków

(540) zoomLED

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04

(510), (511) 9 diody świecące, organiczne diody elektro-

luminescencyjne [OLED], polimerowe diody elektrolumi-

nescencyjne [PLED], znaki, świecące, 11 instalacje oświe-

tleniowe do pojazdów, instalacje oświetleniowe z diodami 

elektroluminescencyjnymi, lampy elektryczne, latarki, latarki 

LED, latarnie oświetleniowe, maszyny z oświetleniem LED, 

oświetlenie i refl ektory do pojazdów, oświetlenie nastrojowe 

LED, oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], 

podwodne lampy LED, światła sufi towe, światła rowerowe, 

taśmy LED, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elek-

troluminescencyjnych, urządzenia i instalacje oświetleniowe, 

urządzenia oświetleniowe LED, zestawy oświetlenia LED 

do znaków podświetlanych, żarówki oświetleniowe LED.

(210) 474209 (220) 2017 07 17

(731) ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce

(540) SAGITTARIUS BUSINESS HOUSE

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 16 afi sze, plakaty, katalogi, fotografi e, broszu-

ry, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, 

naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji 

działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia 
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stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji działal-

ności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania w tym 

koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów pro-

mocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 re-

klama, koszty (analiza), księgowość, organizowanie wystaw 

w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie 

materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, bro-

szur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie 

działalnością gospodarczą w ramach działalności obiek-

tów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi 

związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, 

wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynko-

wych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usłu-

gowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie 

nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie 

działalności obiektów biurowych i handlowych, 39 wynaj-

mowanie miejsc parkingowych, garaży oraz wynajmowanie 

sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biuro-

wych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż tek-

sty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych 

i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, 

restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biuro-

wych i handlowych.

(210) 474210 (220) 2017 07 17

(731) WYRZYKOWSKI KRZYSZTOF PROXIMUS, Siedlce

(540) PROXIMUS professional

(531) 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01

(510), (511) 3 kosmetyki do włosów.

(210) 474216 (220) 2017 07 17

(731) TARGOR-TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzekuń

(540) TARGOR-TRUCK

(531) 26.03.04, 27.05.01

(510), (511) 36 obsługa celna, 37 usługi serwisowe samo-

chodów ciężarowych i osobowych, badania diagnostycz-

ne i techniczne wszystkich typów pojazdów, stacja obsługi 

samochodów, wulkanizacja opon (naprawa), mycie pojaz-

dów, stacja paliw, 39 transport krajowy i międzynarodowy 

towarów, spedycja krajowa i międzynarodowa, magazyn 

logistyczny.

(210) 474219 (220) 2017 07 17

(731) BARANIOK-LIPIŃSKA AGNIESZKA CILIO, Drużyna

(540) DLUTA.PL

(531) 03.07.19, 03.07.21, 03.07.24, 03.07.25, 09.07.01, 09.07.05, 

26.11.01, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 8 narzędzia ręczne.



Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 467238, 470993, 473286

2 474099

3 465134, 469161, 469163, 470352, 470653, 471533, 471561, 471673, 471675, 471891, 472824, 473185, 473186, 

473188, 473433, 473581, 473617, 473619, 473620, 473622, 473626, 473627, 473628, 473629, 473982, 474054, 

474055, 474210

4 471533, 473510

5 463958, 465144, 469161, 469163, 469419, 470573, 470617, 470691, 470705, 470997, 470998, 471006, 471008, 

471533, 471561, 471613, 471673, 471675, 471891, 471908, 472093, 472349, 472351, 472354, 472742, 472743, 

472824, 473031, 473286, 473545, 473581, 473617, 473619, 473620, 473622, 473624, 473626, 473627, 473628, 

473629

6 471888, 471888, 473145, 473641, 473968, 473980

7 469886, 470601, 472277, 472278, 473510, 473641, 473968, 473980

8 471533, 473605, 474219

9 465144, 469782, 469892, 469893, 469894, 469895, 470650, 470676, 470948, 470952, 470962, 471234, 471716, 

471888, 471888, 471895, 472017, 472495, 472568, 472651, 472685, 473177, 473188, 473192, 473542, 473694, 

474006, 474207

10 471008, 473031

11 469886, 473641, 473968, 473980, 474207

12 467361, 470680, 471688, 471720, 472278, 473068, 473260, 473641, 474082

13 472690, 472696, 472706, 472708

14 467185, 471716, 473605

15 471716, 471718

16 470650, 470676, 471869, 471873, 471895, 472017, 472019, 472042, 472495, 473188, 473498, 473956, 474209

17 472019, 472759, 473968, 473980

18 473260

19 467238, 471015, 471058, 472759, 473145, 473968, 473980

20 469408, 471616, 471711, 473145, 473260, 474203

21 471533, 472455, 473448, 473449, 473450, 473451, 473457, 473460, 473463, 473465, 473466, 473467, 473469, 

473605, 474209

24 472455, 473260

25 466240, 471657, 471681, 472474, 472475, 472476, 472677, 472678, 472679, 472683, 473188, 473407, 473448, 

473449, 473450, 473451, 473457, 473460, 473463, 473465, 473466, 473467, 473469, 473542, 473714, 473956, 

473992, 474209

26 470352

28 471895, 472495, 472706, 473188, 473260, 473542

29 467532, 469490, 470334, 470444, 470445, 470570, 470981, 471008, 471286, 471287, 471289, 471609, 471636, 

471637, 471850, 471851, 471853, 472127, 472159, 472455, 473544, 473576, 474043, 474046, 474059

30 469490, 470444, 470445, 470558, 470785, 471004, 471008, 471636, 471637, 471850, 471851, 471853, 471966, 

472122, 472159, 472406, 472455, 472495, 472537, 473050, 473051, 473188, 473576

31 470705, 470993

32 470444, 470445, 470558, 470953, 471637, 471646, 471654, 471656, 472495, 472500, 473188

33 469118, 472079, 472665, 472685, 473135, 473138, 473139, 473141, 474069
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35 465134, 467532, 468279, 468280, 468730, 469161, 469163, 469892, 469893, 469894, 469895, 470343, 470344, 

470348, 470352, 470601, 470676, 470705, 470709, 470958, 471058, 471158, 471252, 471286, 471287, 471289, 

471471, 471616, 471681, 471711, 471716, 471718, 471869, 471873, 471888, 471888, 471895, 471897, 472017, 

472019, 472042, 472079, 472117, 472127, 472406, 472474, 472475, 472476, 472543, 472545, 472568, 472585, 

472586, 472651, 472677, 472678, 472679, 472683, 472685, 472690, 472696, 472706, 472708, 472766, 472861, 

473068, 473173, 473177, 473192, 473260, 473395, 473400, 473498, 473542, 473543, 473576, 473578, 473586, 

473588, 473592, 473598, 473639, 473641, 473714, 473956, 473980, 473992, 473995, 474050, 474111, 474126, 

474166, 474170, 474209

36 468730, 470348, 470569, 470592, 471011, 471252, 471471, 471499, 473177, 473587, 473591, 473598, 473745, 

473747, 473965, 473966, 473967, 474047, 474082, 474111, 474195, 474196, 474197, 474199, 474200, 474201, 

474209, 474216

37 469408, 469886, 470592, 471058, 471252, 471499, 471688, 471711, 471864, 472585, 472586, 472861, 473068, 

473076, 473510, 473598, 473965, 473966, 473967, 474166, 474195, 474196, 474197, 474199, 474200, 474201, 

474216

38 469892, 469893, 469894, 469895, 470676, 471869, 471873, 471895, 472017, 472543, 472545, 472651, 472766, 

473173, 473542, 473578, 473586, 473587, 473588, 473591, 473592, 473694

39 467532, 470569, 470592, 471171, 471252, 471711, 472127, 472861, 473188, 473400, 473498, 473543, 474047, 

474209, 474216

40 469408, 469886, 471058, 471471, 471711, 473641

41 468279, 468280, 468884, 469892, 469893, 469894, 469895, 470553, 470634, 470650, 470676, 470958, 471471, 

471499, 471681, 471711, 471718, 471869, 471873, 471895, 471945, 472017, 472042, 472079, 472458, 472459, 

472474, 472475, 472476, 472543, 472545, 472651, 472677, 472678, 472679, 472683, 472766, 472861, 473188, 

473192, 473498, 473542, 473559, 473588, 473592, 473598, 473694, 473956, 474006, 474128, 474162, 474195, 

474196, 474200, 474201, 474209

42 467527, 468730, 469892, 469893, 469894, 469895, 470676, 470709, 471015, 471058, 471471, 471711, 471891, 

471895, 472017, 472117, 472568, 472651, 473076, 473173, 473177, 473498, 473542, 473587, 473588, 473591, 

473592, 473598, 473965, 473966, 473967, 474195, 474196, 474197, 474199, 474200, 474201

43 470444, 470445, 470553, 470558, 470710, 470713, 470958, 471945, 472028, 472079, 472406, 472455, 473190, 

473263, 473498, 473576, 474005, 474162, 474209

44 465134, 467527, 470352, 471252, 471899, 471945, 471950, 474054, 474055, 474187

45 470676, 471471, 472543, 472545, 472766, 472861, 473542, 474111



Znak
Numer 

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer 

zgłoszenia

1 2

WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH

W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

# Słodkie Chłopaki 472537

#SmootheningRetailingPathToPurchase-

ViaTechnology 472568

12 pytań KISS PM 470650

4aBIKE 474166

6 DOM POD SZÓSTKĄ 

Kameralnie na Żoliborzu 473967

7 KONTYNENTÓW 473543

A Kilo self service restaurant 474005

A.D. 1891 SOPLICA USZLACHETNIONA 

Gruszką KUNSZT TRADYCJI OD POKOLEŃ 473138

A.D. 1891 SOPLICA USZLACHETNIONA 

Jabłkiem KUNSZT TRADYCJI OD POKOLEŃ 473135

A.D. 1891 SOPLICA USZLACHETNIONA 

Śliwką KUNSZT TRADYCJI OD POKOLEŃ 473139

ABOUTSOURCING 471471

Active Home 470962

adCreator 472117

AKADEMIA NAJEMCY 474195

AKADEMIA NAJEMCY 474196

Akademia Tenisowa Legii Warszawa 472476

Ammko Barszcz czerwony 

Zupa Błyskawiczna z Kluskami 

oryginalne kluski Vifon 471286

Ammko Pomidorowa 

Zupa Błyskawiczna z Kluskami 

oryginalne kluski Vifon 471287

Ammko Rosół Zupa Błyskawiczna 

o Smaku Kurczaka z Kluskami 

oryginalne kluski Vifon 471289

ANDAPOL 474203

ApoDream 470998

APOGEUM 470709

Apopiclon 470997

aroma di Estasi 471851

aromadiestasi.com 471853

aromadiestasi.eu 471850

ARTODONTO 471950

ASFALT records 474006

aspimag 470617

ATRIUM KOSZALIN 473598

AUTOSTERIL 473581

AXFARM 469161

AXPHARM 469163

Bakoma START & GO PROSTY SKŁAD 470981

Bauer 473544

Bawialnia i KAWIARNIA PeReLunia 470553

BELLE EPOQUE 472651

BIOFIT 469419

Bluedio 471234

BOCCO 466240

bombaj masala 473263

brandzz 474170

BRAVO MIEJSCE SPOTKAŃ 470713

BRUBECK – YOUR BODYGUARD 473407

CEGIELNIA PLECEWICE 1967 471058

Ciechocińskie Pierniki 471966

CMS I WRACASZ DO GRY 471899

COLON CandiSTOP 471613

COMFORTIN 472742

CSL 470569

DELIKATESY BEZ KARTEK 471158

DermoPharm 470344

DIGITAL ALEA [ RÉCRÉATEUR DIGITAL ] 473592

DIGITAL ALEA 473588

DIRECT CARGO 474047

DLUTA.PL 474219

DOM POD 6 473965

DOM POD SZÓSTKĄ 473966

DOTACJOMETR 471011

DRINCO 472685

dropingo 470653

Drzwi DRE. Drzwi w moim stylu. 473145

Duda Specialite SZYNKA TRADYCYJNIE 

WĘDZONA W CIEPŁYM DYMIE 

BUKOWO-OLCHOWYM PRZYPRAWIANA

DO SMAKU CZOSNKIEM, SOLĄ I PIEPRZEM

100g WYROBU WYPRODUKOWANO 

ZE 112g SZYNKI WIEPRZOWEJ 100% 467532

ESKIMOS 473185

Essylimar 463958

f fadome 471711

farma PLUS 471561

Festiwal Polskiej Piosenki TVP 472017

Folik Mama Active 473624

Fresh & Fruity 473051

fretless 473076

FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU 

ARTYSTYCZNEGO 473559

FUNDBOX 468730

G 470952

GŁOS MORDORU Bezpłatna gazeta 

dla korpoludków żyjących na ASAPie! 472458
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GOLEM 472495

gosia i gosia 471675

Góra Ropczycka Gospodarstwo Rolne 474043

GRAN HOLDING 473995

Green Vertical 473510

GRUPA EKOTECH 467238

GRUPA PROFBUD 470592

Grzmot 472665

GUITAR MASTERS 470634

HALLO PIZZA Hallo Pizza 470710

hebe Nolea 471533

HEFRA 473605

HYPERFLEX 469782

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ORANŻADA 

napój gazowany 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 471646

Inpower 470691

Integreen 470948

Interbike ELECTRIC BICYCLES 471688

ITMAGINATION Imagine it. Done. 469892

ITMAGINATION Imagine it. Done. 469895

ITMAGINATION 469893

ITMAGINATION 469894

JaKUBEK DRINK BAR 470958

JUSTPAY 473587

justpay 473591

JUSTSEND 473578

justsend 473586

KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ 473448

KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ 473449

KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ 473450

KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ 473451

KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ 473457

KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ 473460

KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ 473463

KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ 473465

KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ 473466

KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ 473467

KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ 473469

kiełbasa swojska z Góry Ropczyckiej 474046

Klub Tenisowy Legia Warszawa 472475

KONIEC ŚWIATA 471654

KOSTAV 470573

KOVIX INNOVATIVE SECURITY SYSTEM 471888

KOVIX INNOVATIVE SECURITY SYSTEM 471888

KRAJOWY PROGRAM ZDROWOTNY 473745

KROTEX 471008

KRYSTYNKl 472159

L LEGIA WARSZAWA AKADEMIA HOKEJOWA 472679

L LEGIA WARSZAWA AKADEMIA TENISOWA 472683

Laga kreatywna linia meblowa 471616

Legia Cycling Club 472474

LEGIA CYCLING CLUB 472677

LEGIA RUN CLUB 472678

LEKCITO Sp. z o.o 470343

LEPIONE & PIECZONE BY CHŁOPSKIE JADŁO 472455

lilulash FOR EYELASH EXTENSION 474055

Lilulash 474054

Link Leaders 472545

Linkleaders 472766

LK BROKER 474111

Lody Kręcone 471004

Lodziarnia „Joanna” SIEMIONOW 1968 r. 472406

LUBELAK 472500

LUBię InDyKa ! 470570

MAJSTER BUDOWLANE ABC 472585

MAJSTER BUDOWLANE ABC 472586

MAŁA POLSKA W NEPALU - LITTLE POLAND 

IN NEPAL 471499

Markesa de Oliva 474059

MEBLE 3TOP 469408

MENSIL - MĘŻCZYZNA NIE WYMIĘKA 472743

MF METAL-FACH 473641

Miasto skarbów 471895

MICE & More 468279

MIDIAMO 473714

MIŚ Spółka Braci Miś CUKIERNICTWO 

ROK ZAŁOŻENIA 1989 472122

MLECZNI BRACIA 470444

MOJA KUCHNIA 472042

MONTECRISTO 467185

Mordor Voice Jedyna ogólnopolska 

i bezpłatna gazeta dla pracowników 

korporacji 472459

MUDMASTER 471897

MultiPower 473433

NELA 473188

netianext 473173

NUT BREAK 473050

NZOZ Trzebinia 471252

oberschlesien 471681

od 1994 roku BIKE TEAM 473068

OLEJ ŻYWOKOSTOWY 472824

OLT Express 473400

Opti Cardio 473619

Opti Cykl MN 473622

Opti Dex 473629

Opti Gripp 473620

Opti Liver 473628

Opti Migra 473627

Opti Neurostress 473617

Opti Sugar 473626

OPTIMUMPRO 470601
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Nr  ZT33/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 85

ORICEA 467527

ORIGEN 473982

OSCBR Ogólnopolska Sieć Certyfi kowanych 

Biur Rachunkowych 473177

OtOimplant 473031

OVISO 465144

PADI 472093

PAPA JUICE Juice Coff ee & more 470558

PAXIER PREMIUM 471864

PERFEKT SYSTEM 473968

PERFEXIM 473980

PIERWSZA POMOC 471656

Power Awards 468280

POZLAB 471891

PRESTAR 470680

Primespeakers 472543

PROWOKATOR 471657

PROXIMUS professional 474210

przełom w odżywianiu 472028

Przychodnia sunMEDica 474187

PYCHOZAURY 471637

QUIPOLO 473260

Radio TAXI 196 22 ZRZESZENIE SZCZECIN 471171

RAJSKA POKUSA 471636

REMSOD 469886

RIFF 471718

ROKOKO HAIR COMPANY 470352

Rolbatch 474099

Runo 470445

RWS Barier Soundproofi ng Technology 472759

RZEQA 473694

SAGITTARIUS BUSINESS HOUSE 474209

Said 470785

SIL7POWER 472019

Skrzydlate Anioły 472861

smart KID belt 467361

SMART POŻYCZKA 470348

SMAŻALNIA-PIZZERIA „BAŁTYCKA” 473190

SOLEN 473186

SÓL 471945

SQUASHCIETY 473542

STRZELAJĄCE DIABEŁKI 472706

SUPER HISTORIA BEZPŁATNY MAGAZYN 

HISTORYCZNY  3 04 2017 SUPER express 471869

SUPERBIZNES BEZPŁATNY MAGAZYN DLA 

PRZEDSIĘBIORCÓW SUPER express 

SUPER BIZ.pl 7 03 2017 471873

SweeTart 469490

sympatia 470676

ŚCIŚLE FAJNE 474050

T SERTOP TYCHY alu Hauskyjza ślonski 

maszket SER SMAŻONY Z KMINKIEM 471609

Tak Chef 474126

TARAPATY 473192

TARGOR-TRUCK 474216

TCA POWERTOOLS 465134

team1°° 473956

TERATEC 471015

TEVOR 471720

TEXAS-AGRO 472277

TMT GASTRO 470334

TOC 468884

toradiur 473545

TRADYCJE BROWARNICZE OD XIII WIEKU 

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 1217 

BOHEMIAN-STYLE PILSNER TRYBUNAŁ Export 470953

Tropical BIOTERRA 470993

TRZASKAJĄCE DIABEŁKI 472696

TUCHOLSKI 472278

TWOJE ZDROWIE UBEZPIECZENIA S.A. 473747

uniwear 473992

V VETLINES zdrowie z natury 470705

Vegab 473576

Verdin 471908

Vigor - esencja młodości 472351

Vigor – witaminy młodości 472349

Vigor Essential - esencja młodości 472354

VODKA FEST 472079

W Walter Herz 474197

W 474199

WARTER foods POLSKI PRODUCENT MIĘSA

I WĘDLIN 472127

WYBOROWA WYZNACZA STANDARDY 469118

WYBUCHAJĄCE DIABEŁKI 472708

X-MOTO TEAM 474128

YACHT PARK 474082

yego sensitiv 471673

Zakolove 474162

Zapoclon 471006

ZIBI WSZYSTKO O CZASIE 471716

ZJAZD RYNKU REKLAMY 473639

zoomLED 474207

ŻUBRÓWKA PIEPRZ I MIÓD ORYGINALNA 

WÓDKA SMAKOWA PUSZCZA BIAŁOWIESKA 473141



INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. 

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH

Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uznania ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej 

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, 

określenie znaku towarowego (w przypadku znaków grafi cznych ozn. CFE oraz klasy elementów grafi cznych znaku), 

datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

datę uprzedniego pierwszeństwa, klasy towarowe. 

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie danych dostępnej na stronie internetowej Biura Międzynarodowego WIPO.

1308161 COCO CHANEL (2017 07 07) 4

1327306 HFM (2017 05 04)

CFE: 26.11.01 9

1357236 2016 12 20)

CFE: 02.01.23, 18.01.21, 26.01.24, 26.02.01 6

1357246 YAKI (2017 04 28) 9, 11

1357284 TWINGuide For Non-Invasive and Safe Im-

plant Surgery (2017 04 21, 2016 10 21)
CFE: 19.13.07, 26.13.25, 27.05.09, 29.01.12 10

1357295 MAYBELLINE MASTER FAIRY HIGHLIGHT 

(2017 05 18)

3

1357296 HELLFEST (2017 06 09, 2016 12 28)

CFE: 27.05.22 16, 25, 41

1357308 HOMEBEST (2017 01 23)

CFE: 27.05.01 9

1357309 vitoone (2017 03 02)

CFE: 26.04.18, 27.05.19, 29.01.12 9, 11

1357314 2017 04 28)

CFE: 26.15.25 9, 11

1357340 DOBRO (2017 03 01, 2016 09 13)

CFE: 02.01.30, 03.04.18, 05.07.02, 

18.01.01, 26.11.01, 29.01.15

29, 41, 43

1357357 MASCOT (2017 05 11)

CFE: 27.05.01 12

1357358 2017 05 11)

CFE: 28.03.00 36

1357360 HEPPO (2017 05 11)

CFE: 27.05.17 10

1357368 VB (2016 12 15)

CFE: 05.03.15, 19.03.24, 29.01.14 34

1357369 AB (2016 12 15)

CFE: 05.03.15, 19.03.24, 29.01.14 34

1357436 FITOMAG (2017 03 17)

CFE: 05.07.13, 26.04.18, 27.03.01, 29.01.13 1, 5

1357460 BBQ Grill Party (2016 07 11, 2016 01 22)

CFE: 01.15.05, 26.01.05, 

27.01.12, 27.05.09, 29.01.15

4, 6, 8, 11, 16, 21, 

24, 29, 30, 31
1357494 THE HAPPOS FAMILY (2016 12 16, 2016 06 16)

CFE: 27.05.03, 29.01.04 3, 9, 16, 18, 21, 24, 

25, 28, 30, 32
1357522 S (2017 01 19)

CFE: 24.15.01, 27.05.21, 29.01.12 29, 30, 32, 

35, 43

1357555 bcguma (2016 11 08) 3, 7, 17, 35

1357573 EXTREMELY HOT (2016 10 19)

CFE: 27.05.02, 29.01.12 9, 28

1357574 20 SUPER HOT (2016 10 19)

CFE: 27.05.02, 27.07.02, 29.01.12 9, 28

1357578 Milesi (2016 12 05)

CFE: 28.03.00 14, 17, 18

1357629 2016 12 07, 2016 11 30)

CFE: 14.01.05, 29.01.13 9

1357696 Skvira 1931 (2017 02 27)

CFE: 05.07.02, 27.05.01, 29.01.13 5, 30, 35

1357764 FREEDEO (2017 04 11)

CFE: 26.13.25, 26.15.01, 27.05.01, 

28.03.00, 29.01.15

9

1357790 JIFFY (2017 04 24)

CFE: 24.17.10, 26.01.03 9

1357794 Georgian Sun (2017 04 25, 2017 01 25) 33

1357827 Likebook (2017 05 03) 9

1357829 2017 05 03)

CFE: 28.03.00 9

1357830 Dovo (2017 05 03)

CFE: 26.11.12, 27.05.17 9

1357831 BONA (2017 05 03)

CFE: 28.03.00 40

1357837 netral (2017 05 10, 2016 12 01)

CFE: 27.05.10, 29.01.12 7, 9

1357838 MILLER (2017 05 03)

CFE: 27.01.01, 27.05.01 7

1357842 JWM (2017 05 03)

CFE: 26.04.03 9

1357850 PINCH PROVISIONS (2017 05 11) 3, 5

1357852 M motionitalia (2017 03 29, 2016 10 24)

CFE: 26.01.24, 27.05.24 7, 10, 20

1357868 GEROXYNAL (2017 05 02) 5

1357934 VILDAUNO (2017 06 08, 2017 05 22) 5

1357935 VILDAFORMIN (2017 06 08, 2017 05 22) 5

1357955 2017 05 26, 2017 02 15)

CFE: 03.01.02, 05.05.02, 24.01.03, 

24.09.02, 25.01.06, 29.01.13

33

1357958 sidenor (2017 01 19, 2016 07 21)

CFE: 27.05.09 6, 35, 40, 42



Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych
Klasa

towarów

WYKAZ  KLASOWY  WYZNACZONYCH  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.  

NA  TERYTORIUM  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ  

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

1  1357436 

3  1357295, 1357494, 1357555, 1357850 

4  1308161, 1357460 

5  1357436, 1357696, 1357850, 1357868, 1357934, 1357935 

6  1357236, 1357460, 1357958 

7  1357555, 1357837, 1357838, 1357852 

8  1357460 

9  1327306, 1357246, 1357308, 1357309, 1357314, 1357494, 1357573,

 1357574, 1357629, 1357764, 1357790, 1357827, 1357829, 1357830,

 1357837, 1357842 

10  1357284, 1357360, 1357852 

11  1357246, 1357309, 1357314, 1357460 

12  1357357 

14  1357578 

16  1357296, 1357460, 1357494 

17  1357555, 1357578 

18  1357494, 1357578 

20  1357852 

21  1357460, 1357494 

24  1357460, 1357494 

25  1357296, 1357494 

28  1357494, 1357573, 1357574 

29  1357340, 1357460, 1357522 

30  1357460, 1357494, 1357522, 1357696 

31  1357460 

32  1357494, 1357522 

33  1357794, 1357955 

34  1357368, 1357369 

35  1357522, 1357555, 1357696, 1357958 

36  1357358 

40  1357831, 1357958 

41  1357296, 1357340 

42  1357958 

43  1357340, 1357522



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.

454954 Sky International AG

2017 04 18 9, 16, 35, 41, 42, 45

463378 V-LABEL GMBH

2017 05 22 29, 30, 31

465043 PKN ORLEN S.A.

2017 07 18 5, 30, 32

468158 OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 07 18 21, 35

468426 Konstantynowicz Ewa Konstantynowicz Ewa

2017 07 18 25
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