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B i U l e t y n

Urzędu Patentowego



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

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

 Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BiUletyn
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2017 r. Nr ZT34

OgłOszeNia  O  zgłOszONych  W  URzĘDzie PaTeNTOWyM  
zNakach  TOWaROWych

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

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

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

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

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

(510) – wykaz towarów i/lub usług

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

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

(540) – prezentacja znaku towarowego

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

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

* – nie podaje się kodu PL



ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM 
DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.

(210) 472948 (220) 2015 05 27
(731) EFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) grante
(511) 29, 30

Numery zgłoszeńKlasa 
towarów

WyKAZ  KLASOWy  ZNAKÓW  TOWAROWyCh 
ZGŁOSZONyCh  W  TRyBIE  KRAjOWyM 

DO  DNIA  14  KWIETNIA  2016 R.

29 472948

30 472948



WyKAZ  ALFABETyCZNy  ZNAKÓW  TOWAROWyCh  ZGŁOSZONyCh 
W TRyBIE KRAjOWyM  DO  DNIA  14  KWIETNIA  2016 R.

Znak
Numer  

zgłoszenia

grante 472948



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) 455972 (220) 2016 05 04
(731) WĘGRZyN ANDRZEj, Kraków
(540) master MASA SZPAChLOWA hyBRyDOWA MASTER 

TOP FINISh POLIMEROWO - ŻELOWA

(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.13.01, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 plastyfikatory do zapraw tynkarskich, prepa-
raty do klejenia, gruntowania, środki zabezpieczające przed 
wilgocią stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb,kity 
szklarskie, kity, 2 emalie, lakiery, emulsje podkładowe, farby, 
farby akrylowe, farby lateksowe, farby podkładowe, farby 
podkładowe - gruntujące, grunty akrylowe, kit rzeźbiarski, 
kit stolarski, 17 masy do spoinowania, wypełniania i uszczel-
niania, masy uszczelniające, masy uszczelniające akrylkowe, 
masy wypełniająco-naprawcze, 19 gips, pokrycia niemetalo-
we dla budownictwa, pokrycia niemetalowe ścienne, tynk, 
tynk mozaikowy, zaczyn cementowy, zaprawy budowlane.

(210) 457820 (220) 2016 06 14
(731) DELIA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów
(540) GOOD FOOT

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do mycia, oczyszcza-
nia, pielęgnacji, ochrony, odżywiania, korygowania niedo-
skonałości i upiększania skóry nóg, stóp i paznokci w postaci 
mydła toaletowego i preparatów myjących, kremu, emulsji, 
żelu, lotionu, fluidu, pudru, serum, soli do kąpieli, kulek do ką-
pieli, peelingi, dezodoranty i antyperspiranty do stóp, od-
żywki i lakiery do paznokci.

(210) 462673 (220) 2016 10 13
(731) KRAjOWy REjESTR ROWEROWy RySZARD PLUTA 

SPÓŁKA jAWNA, Warszawa

(540) KRAjOWy REjESTR ROWEROWy

(531) 01.17.11, 09.01.10, 18.01.05, 25.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 pozyskiwanie danych do utworzenia kompu-
terowej bazy danych, pozyskiwanie danych do utworzenia 
komputerowej bazy danych pojazdów, pozyskiwanie da-
nych do utworzenia komputerowej bazy danych jedno lub 
wielośladowych pojazdów drogowych, w szczególności ro-
werów, analizy rynku, analizy rynku pojazdów, analizy rynku 
jedno lub wielośladowych pojazdów drogowych, w szcze-
gólności rowerów, analizy sprzedaży i zakupów towarów, 
analizy sprzedaży i zakupów pojazdów, analizy sprzedaży 
i zakupów jedno lub wielośladowych pojazdów drogowych, 
w szczególności rowerów, edytorskie usługi w dziedzinie 
reklamy, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, sortowanie danych w bazach komputero-
wych, statystyczne zestawienia, wyszukiwanie w kompu-
terowych bazach danych, badania marketingowe, badania 
opinii publicznej, badania rynku, dystrybucja materiałów 
reklamowych w tym próbek, druków, prospektów, broszur, 
uaktualnianie ofert ubezpieczeniowych poprzez rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, prezentowanie pro-
duktów w serwisach społecznościowych dla celów sprzeda-
ży detalicznej, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych 
za pośrednictwem stron www i w serwisach społecznościo-
wych, przeprowadzanie sondaży rynkowych, przeprowadza-
nie sondaży rynkowych dotyczących rynku rowerowego, 
przeprowadzanie sondaży rynkowych dotyczących rynku 
ubezpieczeń, przeprowadzanie analiz rynkowych, przepro-
wadzanie analiz rynkowych dotyczących rynku rowerowe-
go, w tym w szczególności rynku rowerów nowych i używa-
nych, przeprowadzanie analiz rynkowych dotyczących rynku 
ubezpieczeń, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych,. wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych, w tym również dostępnych on-line o legalno-
ści pochodzenia rowerów dla osób trzecich, porównywanie 
cen usług ubezpieczeniowych, porównywanie cen usług 
rynku rowerowego, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, public 
relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, 
reklama i rozpowszechnianie materiałów dotyczących re-
jestru pojazdów, reklama i rozpowszechnianie materiałów 
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dotyczących rejestru jedno lub wielośladowych pojazdów 
drogowych, w szczególności rowerów, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, tworzenie artykułów i tek-
stów sponsorowanych na portale związane z rynkiem ro-
werowym, tworzenie artykułów i tekstów sponsorowanych 
na portale związane z rynkiem ubezpieczeniowym, uaktual-
nianie materiałów reklamowych, reklamy korespondencyjne, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sprzedaż jedno 
lub wielośladowych pojazdów drogowych, w szczególności 
rowerów dla osób trzecich, telemarketing, udzielanie infor-
macji handlowej oraz doradztwo w szczególności w zakresie 
zakupu rowerów i osprzętu rowerowego, udzielanie informa-
cji handlowej wynajmowanie nośników reklamowych, wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
zestawienia statystyczne, informacje o działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, ba-
dania i gromadzenie informacji o działalności gospodarczej 
przedsiębiorstw, pozyskiwanie, systematyzacja, sortowanie 
i transkrypcja danych do komputerowych baz danych o po-
jazdach oraz zarządzanie zbiorami informatycznymi o po-
jazdach, pozyskiwanie, systematyzacja, sortowanie i trans-
krypcja danych do komputerowych baz danych o jedno lub 
wielośladowych pojazdach drogowych, w szczególności ro-
werach oraz zarządzanie zbiorami informatycznymi o jedno 
lub wielośladowych pojazdach drogowych, w szczególności 
rowerach, prowadzenie skomputeryzowanych rejestrów 
handlowych, usługi rejestrowania danych statystycznych, 
36 ubezpieczenia, usługi ubezpieczeniowe, w tym indywi-
dualne i grupowe ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia 
na życie z funduszem inwestycyjnym, rentowe, posagowe, 
zaopatrzenia dzieci, ubezpieczenia zdrowotne, wypadkowe 
i chorobowe, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 
usługi ubezpieczeniowe w zakresie wyjazdów zagranicz-
nych, w tym leczenia za granicą, ubezpieczenia mienia, ko-
munikacyjne, finansowe, morskie, cargo, od pożarów, ryzyk 
budowlanych i montażowych, usługi ubezpieczeniowe z do-
stępem bezpośrednim przez Internet, usługi reasekuracyjne, 
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja 
o ubezpieczeniach, wycena finansowa ubezpieczenia, usłu-
gi w ramach prowadzenia agencji ubezpieczeniowych, po-
średnictwo ubezpieczeniowe, usługi brokerskie w zakresie 
ubezpieczeń, pośrednictwo w zawieraniu transakcji na ryn-
ku ubezpieczeń i reasekuracji, usługi oferowania w mediach 
produktów dla osób chcących zakupić ubezpieczenie, pre-
zentowanie produktów, w tym w szczególności produktów 
ubezpieczeniowych w serwisach społecznościowych dla 
celów sprzedaży detalicznej, oraz doradztwo w szczególno-
ści w zakresie zakupu produktów ubezpieczeniowych, pozy-
skiwanie, systematyzacja, sortowanie i transkrypcja danych 
do komputerowych baz danych o ubezpieczeniach oraz 
zarządzanie zbiorami informatycznymi o ubezpieczeniach, 
38 elektroniczna wymiana i przesyłanie wiadomości i infor-
macji za pomocą platformy internetowej, umożliwianie do-
stępu do informacji w Internecie, udostępnianie portali w In-
ternecie, połączenia konferencyjne, przesyłanie wiadomości 
i obrazów za pośrednictwem komputerów, agencje praso-
we, zbieranie i dostarczanie wiadomości, zbieranie i dostar-
czanie komunikatów prasowych, przesyłanie wiadomości, 
telekomunikacja za pośrednictwem platform i portali w In-
ternecie, zapewnianie i przydzielanie dostępu do baz danych 
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi 
ogłoszeń elektronicznych, 42 usługi produkcji lub wdraża-
nia i udostępniania on-line aplikacji komputerowych, usługi 
związane z projektowaniem lub dostawą lub konfiguracją 
lub serwisowaniem i użyczaniem platform sprzętowych lub 

programowych i mieszanych niezbędnych do ich realiza-
cji, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji 
komputerowych, opracowywanie projektów technicznych 
w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego, 
usługi doradcze dotyczące komputerowych systemów in-
formacyjnych, usługi doradcze i informacyjne związane 
z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem 
oprogramowania komputerowego interaktywne usługi 
hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie 
i dzielenie się swoimi treściami i obrazami w trybie on-line, 
przechowywanie danych elektronicznych, udostępnianie 
lub wynajem obszaru pamięci elektronicznej w Internecie, 
umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogra-
mowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem 
strony internetowej, wynajem oprogramowania i progra-
mów komputerowych, aktualizacja, projektowanie, konfigu-
racja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, opra-
cowywanie baz danych, programowanie oprogramowania 
do elektronicznego przetwarzania danych, projektowanie 
i opracowywanie stron internetowych, konwersja danych 
i programów komputerowych, szyfrowanie, deszyfrowanie 
i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, wynajem 
oprogramowania komputerowego, urządzeń do przetwa-
rzania informacji i komputerowych urządzeń peryferyjnych, 
administracja serwerów.

(210) 464898 (220) 2016 12 07
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCyjNO 

USŁUGOWE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(540) 

(531) 26.02.01, 27.05.01, 27.05.06, 29.01.13
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie 
ręcznym), wyroby nożownicze, widelce, i łyżki, broń biała, 
16 papier, karton, papierowe materiały promocyjne, rekla-
mowe i marketingowe, tj. kalendarze, broszury, wydawnic-
twa papierowe, plakaty, foldery, wizytówki, druki, materiały 
introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów 
biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle 
do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wy-
jątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wy-
jątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pa-
kowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, 
matryce drukarskie, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty 
mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owo-
ce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produk-
ty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, 
cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty 
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, 
melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musz-
tarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 produkty 
rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna(zboże), zboże w ziarnach 
nieprzetworzone, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, 
nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, 
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bez-
alkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne 
preparaty do produkcji napojów.
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(210) 465176 (220) 2016 12 14
(731) CUBE SySTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) CUBE SySTEMS

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 integracja systemów jako instalowanie, kon-
serwacja i naprawa sprzętu komputerowego, moderniza-
cje parku maszynowego, teleserwis parku maszynowego, 
budowanie sieci teleinformatycznych do obsługi zakładów 
przemysłowych oraz procesów produkcyjnych, serwis auto-
matyki przemysłowej.

(210) 465514 (220) 2016 12 21
(731) INFIGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Infigate
(510), (511) 9 urządzenia, przyrządy, instalacje do wyszuki-
wania, kompilacji, indeksowania i organizacji informacji, in-
formacji elektronicznej w obrębie indywidualnych stacji robo-
czych, sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe 
do wyszukiwania, kompilacji, indeksowania i organizacji in-
formacji, informacji elektronicznej w obrębie indywidual-
nych stacji roboczych, komputerów osobistych, sieci kom-
puterowych, Internetu, oprogramowanie komputerowe 
do obsługi komunikacji w grupach poprzez sieci komputero-
we oraz Internet, oprogramowanie komputerowe do tworze-
nia informacji, indeksów miejsc w sieci oraz indeksów innych 
źródeł informacji, urządzenia globalnej sieci komputerowej 
do dostarczanego on-line oprogramowania komputerowego 
i publikacji w formie elektronicznej, interaktywny software, 
software komputerowy do zarządzania bankami danych, 
programy komputerowe nagrane, tablice na ogłoszenia 
elektroniczne, zbiory danych nagrane na nośnikach informa-
cji, wizualne i/lub odczytywalne maszynowo nośniki infor-
macji, pobieralne publikacje elektroniczne, publikacje 
w formie elektronicznej, oprogramowanie komputerowe 
[software], programy komputerowe, zwłaszcza w dziedzinie 
komunikacji fachowców i klientów, oprogramowanie zawie-
rające wyszukiwarki i przeszukiwanie baz danych, 19 budyn-
ki niemetalowe, niemetalowe materiały konstrukcyjne, nie-
metalowa armatura budowlana, materiały budowlane 
niemetalowe, betonowe elementy budowlane, elementy 
konstrukcji betonowych, drewno użytkowe przerobione 
i półprzerobione, niemetalowe szkielety i przykrycia dacho-
we, ścianki działowe niemetalowe, szalunki niemetalowe 
do betonu, niemetalowe pokrycia ścian murowanych i nie-
murowanych, niemetalowe płyty budowlane, szkło budow-
lane, materiały ceramiczne i ceramika budowlana, wyroby 
z betonu i gipsu, asfalt, smoła i bitumy, kanały [dukty] nieme-
talowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, rury 
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, gumo-
we płytki podłogowe, 35 systematyzacja i pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, sprzedaż i pośrednictwo w zakresie 
nabywania usług telekomunikacyjnych, reklama, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, telefoniczne udziela-
nie informacji, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych usługi Call-Center, w tym prze-
twarzanie zleceń zakupu, reklamacji i zapytań ofertowych, 
udostępnienie i prowadzenie hotline serwisowej dla użyt-
kowników Internetu, telefonów komórkowych lub innych 

urządzeń mobilnych, mianowicie doradztwo odnośnie pro-
duktów (reklama) i/lub przyjmowanie zamówień, fakturowa-
nie i obsługa reklamacji (handel elektroniczny) przez hotline 
serwisową, usługi związane z długoterminowym planowa-
niem i budowaniem zarządzania relacjami za pomocą pro-
gramów motywacyjnych i/lub lojalnościowych, zarządzanie 
planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz 
planami promocyjnymi, informacja on-line dotycząca mar-
ketingu, programów lojalnościowych, bonusowych, zniżek, 
bonów, kart, czeków, kodów, kuponów, nośników umożli-
wiających doładowanie wartościowe, promocja sprzedaży, 
forum informacyjne dla konsumentów, organizowanie dys-
trybucji bonów towarowych, wartościowych, podarunko-
wych, czeków wartościowych, czeków podarunkowych, kart 
podarunkowych, kart wartościowych, zniżek, kuponów, ko-
dów, nośników umożliwiających doładowanie wartościowe 
za pośrednictwem telefonów komórkowych, innych urzą-
dzeń mobilnych, jak i poprzez Internet, organizowanie gier, 
konkursów wystaw, prezentacji i loterii oraz imprez rozryw-
kowych w celach handlowych lub reklamowych, także on-
-line przy zastosowaniu sieci komputerowych, organizowanie 
targów, giełd handlowych i reklamowych, usługi marketingo-
we, organizowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, 
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie organizacji, zarządzania i promocji, usługi 
franchisingu zawarte w tej klasie, usługi w zakresie zarządza-
nia zbiorami informatycznymi, plikami, obróbka danych 
komputerowych, systematyzacja informacji prowadzona 
w komputerowych bazach danych, zarządzanie sprzedażą 
przez Internet, prowadzenie wykazu informacji handlowych 
w Internecie, przeprowadzanie sondaży, badania i analiza 
rynku, analiza kosztów, sporządzanie statystyk, badania opi-
nii publicznej, także na podstawie ankiet wypełnianych on-
-line, przetwarzanie danych do celów administracyjnych., 
36 usługi doradcze i pośrednictwo w sprawach finansowych, 
ubezpieczeniowych, monetarnych i podatkowych, zbiórki fun-
duszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, le-
asing finansowy, usługi kredytowe, pożyczkowe, usługi hol-
dingowych spółek inwestycyjnych, usługi pośredników 
dotyczących papierów wartościowych i dóbr, pośrednictwo 
finansowe za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i kom-
puterowych, usługi inwestycyjne w zakresie finansów, inwe-
stowanie środków finansowych w działalność budowlaną, 
handlową i usługową, dzierżawa nieruchomości, wynajem 
nieruchomości, finansowanie nieruchomości, ubezpieczenia 
nieruchomości, leasing nieruchomości, wycena nierucho-
mości, zarządzanie nieruchomościami, inwestycje w nieru-
chomości, usługi agencji nieruchomości, administrowanie 
nieruchomościami, wprowadzanie nieruchomości na rynek, 
37 inżynieria budowlana i wodno - lądowa, budownictwo, 
budowanie nieruchomości, nadzór budowlany, prowadze-
nie prac budowlanych, instalacja i naprawa nieruchomości, 
usługi remontowe i renowacja nieruchomości, konserwacja 
nieruchomości, przygotowanie terenu pod budowę, rozbiór-
ka budynków, czyszczenie zewnętrzne i wewnętrzne budyn-
ków, sprzątanie obiektów, montaż rusztowania, usługi w za-
kresie uszczelniania (budownictwo), roboty izolacyjne 
(budownictwo), koordynacja budowlana instalacji siecio-
wych i pozostałych systemów gromadzenia i dystrybucji 
energii (zwłaszcza prądu i gazu), nośników energii, ciepła, 
wody i ścieków, instalacji gospodarki wodnej (w tym instala-
cji do usuwania ścieków), prace murarskie, tynkowanie, ka-
mieniarstwo, usługi hydrauliczne, roboty wykończeniowe, 
doradztwo budowlane, informacja budowlana, informacja 
w zakresie wykorzystania budynków mieszkalnych, biur, 
ośrodków i stref handlowych, galerii handlowych, instalacja 
i naprawa w dziedzinie urządzeń i instalacji sanitarnych, cera-
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miki sanitarnej, akcesoria sanitarne, meble sanitarne, napra-
wa artykułów użytku osobistego i domowego, usługi kon-
serwacyjne, naprawy i wynajem maszyn przemysłowych, 
maszyn i obrabiarek, sprzętu budowlanego, dostarczanie 
profesjonalnych porad technicznych związanych z materia-
łami budowlanymi, technologią budowlaną i technologią 
produkcji materiałów budowlanych, usługi konsultacyjne 
dotyczące wyżej wymienionych dziedzin, instalacje kompu-
terowego, telekomunikacyjnego, teleinformatycznego 
sprzętu, urządzeń, systemów i oprogramowania wykorzysty-
wanego w budownictwie, architekturze, 38 informacja o te-
lekomunikacji, łączność poprzez sieć światłowodów: łącz-
ność poprzez terminale komputerowe, łączność telefoniczna, 
łączność za pomocą telefonii komórkowej, obsługa telekon-
ferencji, poczta elektroniczna, połączenie ze światową siecią 
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyła-
nie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej 
za pomocą komputera, łączność za pomocą telefonów, in-
formacja o telekomunikacji, usługi poczty głosowej, usługi 
telefoniczne, usługi związane z ustalaniem tras połączeń 
i połączeń dla telekomunikacji, wypożyczanie modemów, te-
lefonów, urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia przywoławcze - ra-
dio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej dostar-
czanie interaktywnego panelu informacyjnego w postaci 
platformy informatycznej do obsługi hotline, dystrybucji, 
promocji, sprzedaży, odsprzedaży, wymiany, serwisu, napra-
wy, reklamacji rzeczy poprzez sieć elektroniczną, umożliwia-
nie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów 
i portali internetowych, usługi portalu internetowego, prze-
syłanie środkami elektronicznymi informacji dotyczących 
wybranych firm i osób fizycznych, usługi przekazywania in-
formacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie 
dostępu do stron WWW, umożliwianie wielu użytkownikom 
dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej 
sieci informacyjnej, środkami elektronicznymi, usługi związa-
ne z interaktywną platformą do wymiany informacji, zwłasz-
cza informacje kontaktowe różnego rodzaju (usługi telekomu-
nikacyjne), przesyłanie i dostarczanie wiadomości i informacji, 
w szczególności do baz danych dostępnych publicznie, 
do sieci przesyłu danych, takich jak Internet, usługi związane 
z komunikacją świadczone poprzez Internet, usługi w zakre-
sie realizowania transmisji multimedialnych, usługi przekazy-
wania informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, In-
ternetu, usługi przekazywania głosu i obrazu w systemie 
przekazu fonicznego i cyfrowego, elektroniczne przesyłanie 
kart, listów, mail’i i wiadomości, instrukcji, wiadomości, pocz-
ty, dokumentów, informacji, obrazu, news, usługi on-line - 
dostarczanie wiadomości i informacji każdego rodzaju, 
w formie dźwięku i obrazu, usługi polegające na zapewnia-
niu komunikacji za pośrednictwem globalnych sieci kompu-
terowych wielu użytkownikom w celu udostępnienia wła-
snych zbiorów i źródeł informacji i danych, usługi dostarczania 
informacji za pośrednictwem komputerowej sieci informa-
cyjnej z przeszukiwalnymi indeksami i bazami danych, włą-
czając tekst, dokumenty w formie elektronicznej, informacje 
graficzne i audiowizualne, usługi w zakresie zbierania i prze-
kazywania informacji, przesyłanie informacji tekstowej i ob-
razowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycz-
nych, przekazywanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, usługi w zakresie umożliwiania wymiany 
informacji i konwersacji w czasie realnym za pośrednictwem 
sieci teleinformatycznych, Internetu i telefonów komórko-
wych, usługi przekazywania informacji lokalnej dotyczącej 
obszaru na którym znajduje się odbiorca zgodnie z indywi-
dualnymi wymaganiami, usługi w zakresie ogłoszeń elektro-
nicznych, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line 

nie ściągalnych, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu tele-
komunikacyjnego, informacje i doradztwo dotyczące 
wszystkich powyżej wymienionych usług, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, organizowanie, obsługa i prowadzenie 
kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, fo-
rum, konferencji, sympozjów, organizowanie konkursów, lo-
terii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, eventów 
tematycznych, kształcenie praktyczne, szkolenia, e-learning, 
dokształcanie i doradztwo zawodowe, mikro-wydawnictwa, 
publikacja książek elektronicznych usługi w zakresie gier in-
teraktywnych, 42 usługi informatyczne w zakresie interak-
tywnej platformy do wymiany informacji, zwłaszcza informa-
cji kontaktowych różnego rodzaju, naukowe i techniczne 
usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza 
i badanie usług, projektowanie, rozwój, powielanie i instala-
cje komputerowego, telekomunikacyjnego, teleinformatycz-
nego sprzętu, urządzeń, systemów i oprogramowania, pro-
jektowanie, rozwój, powielanie i instalacje inteligentnego 
oprogramowania, prace badawczo - rozwojowe dla osób 
trzecich, opracowywanie projektów technicznych, badania 
techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materiałów, 
kontrola jakości, prace badawczo - rozwojowe zakresie sprzę-
tu komputerowego, telekomunikacyjnego, teleinformatycz-
nego i oprogramowania, oprogramowania inteligentnego, 
rozwój, tworzenie, rozbudowa i konserwacja (ulepszanie i ak-
tualizacja) systemów komputerowych, usługi bibliotek pro-
gramów komputerowych i baz danych, jak również ich wy-
najem, doradztwo w sprawach urządzeń komputerowych, 
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi oraz serwisami internetowymi, 
projektowanie i opracowywanie portali internetowych, ad-
ministrowanie portalami internetowymi, prowadzenie ser-
werów, tworzenie, utrzymywanie, projektowanie serwisów 
internetowych WWW, obsługa forum dyskusyjnego, wzor-
nictwo i rozwój produktów multimedialnych, multimedial-
nego software, usługi artystów grafików, plastyków, usługi 
graficzne, wzornictwo przemysłowe, obsługa interaktywnej 
witryny internetowej on-line do umieszczania ofert, promo-
wania, sprzedaży i odsprzedaży przedmiotów i usług przez 
globalną sieć komputerową, telefon komórkowy lub inne 
urządzenie mobilne, obsługa interaktywnej witryny interne-
towej on-line do płatności mobilnych, obsługa interaktywnej 
witryny internetowej on-line dotyczącej marketingu za po-
średnictwem telefonów komórkowych, innych urządzeń 
mobilnych, Internet, usługi administratora baz danych, także 
monitorowanie, zestrajanie i sprawdzanie zasobów danych 
dla mailingu masowego, obsługa elektronicznej i interneto-
wej platformy, prowadzenie stron komputerowych, w szcze-
gólności stron z platformą o użyteczności społecznej on-line 
do handlu, wymiany informacji, sprzedaży, napraw, serwiso-
wania, regeneracji, reklamacji elektronicznej dla zarejestro-
wanych użytkowników, umożliwianie wielu użytkownikom 
dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej 
sieci informacyjnej, tworzenie indeksów informacji, dostar-
czanie interfejsów programowych dostępnych poprzez sieć 
komputerową w celu tworzenia usług informacyjnych do-
stosowanych do indywidualnych potrzeb dostępnych przez 
globalną sieć komputerową w celu wyszukiwania, przekazy-
wania i przetwarzania informacji w zakresie sprzedaży, promo-
cji, napraw, serwisowania, reklamacji, gwarancji, konserwacji 
oraz usług w formie tekstu, elektronicznych dokumentów, 
banków danych, grafiki i audiowizualnych informacji. umożli-
wienie korzystania z software do pobierania informacji i ana-
lizy dużych objętościowo zasobów danych, odnośnie pobie-
rania danych między sobą, udostępnianie software 
do tworzenia wykazów informacji i innych źródeł informacji, 
udostępnienie software do wyszukiwania informacji z wyka-
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zu informacji, banków danych lub tekstu, obrazu, grafiki, 
elektronicznych dokumentów, audiowizualnych informacji, 
odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz 
danych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbio-
rów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyj-
nej, środkami elektronicznymi, tworzenie komputerowych 
baz danych, wszystkie powyższe usługi także świadczone 
on-line, prowadzenie serwerów, elektroniczna konwersja da-
nych lub programów, instalacje oprogramowania komputero-
wego, wypożyczanie komputerów, oprogramowania kompu-
terowego, konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną, doradztwo w sprawach sprzętu i oprogramo-
wania komputerowego architektura i projektowanie wnętrz, 
doradztwo architektoniczne, inspekcja budowlana, doradz-
two i kontrola budowlana dotycząca oświetlenia obiektów 
budowlanych światłem dziennym i światłem sztucznym, 
techniczne zarządzanie projektami, kierowanie budową, 
kontrola budowlana i uruchamianie instalacji przemysło-
wych, przygotowywanie i wykonanie projektów budowla-
nych, inżynieria budowlana, w tym nadzór inwestorski, zarzą-
dzanie projektem nadzorowanie bezpieczeństwa budowli, 
wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej, audy-
ty energetyczne budowlana, roboty drogowe, brukarstwo, 
asfaltowe, roboty ziemne, usługi projektowe do zarządzania 
budynkami, projektowanie i rozwój technologii informacyj-
nych dla budynków, środowisko budynków, jakość budyn-
ków, optymalizacja zużycia energii w budynkach, naukowe 
i techniczne badania.

(210) 465515 (220) 2016 12 21
(731) INFIGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INFIGATE

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia, przyrządy, instalacje do wyszuki-
wania, kompilacji, indeksowania i organizacji informacji, in-
formacji elektronicznej w obrębie indywidualnych stacji ro-
boczych, sprzęt komputerowy, oprogramowanie 
komputerowe do wyszukiwania, kompilacji, indeksowania 
i organizacji informacji, informacji elektronicznej w obrębie 
indywidualnych stacji roboczych, komputerów osobistych, 
sieci komputerowych, Internetu, oprogramowanie kompu-
terowe do obsługi komunikacji w grupach poprzez sieci 
komputerowe oraz Internet, oprogramowanie komputero-
we do tworzenia informacji, indeksów miejsc w sieci oraz in-
deksów innych źródeł informacji, urządzenia globalnej sieci 
komputerowej do dostarczanego on-line oprogramowania 
komputerowego i publikacji w formie elektronicznej, interak-
tywny software, software komputerowy do zarządzania ban-
kami danych, programy komputerowe nagrane, tablice 
na ogłoszenia elektroniczne, zbiory danych nagrane na no-
śnikach informacji, wizualne i/lub odczytywalne maszyno-
wo nośniki informacji, pobieralne publikacje elektroniczne, 
publikacje w formie elektronicznej, oprogramowanie kom-
puterowe [software], programy komputerowe, zwłaszcza 
w dziedzinie komunikacji fachowców i klientów, oprogramo-
wanie zawierające wyszukiwarki i przeszukiwanie baz da-
nych, 19 budynki niemetalowe, niemetalowe materiały kon-
strukcyjne, niemetalowa armatura budowlana, materiały 
budowlane niemetalowe, betonowe elementy budowlane, 
elementy konstrukcji betonowych, drewno użytkowe prze-
robione i półprzerobione, niemetalowe szkielety i przykrycia 

dachowe, ścianki działowe niemetalowe, szalunki niemetalo-
we do betonu, niemetalowe pokrycia ścian murowanych 
i niemurowanych, niemetalowe płyty budowlane, szkło bu-
dowlane, materiały ceramiczne i ceramika budowlana, wyro-
by z betonu i gipsu, asfalt, smoła i bitumy, kanały [dukty] nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, 
gumowe płytki podłogowe, 35 systematyzacja i pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, sprzedaż i pośrednictwo w zakresie na-
bywania usług telekomunikacyjnych, reklama, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, telefoniczne udziela-
nie informacji, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych usługi Call-Center, w tym prze-
twarzanie zleceń zakupu, reklamacji i zapytań ofertowych, 
udostępnienie i prowadzenie hotline serwisowej dla użyt-
kowników Internetu, telefonów komórkowych lub innych 
urządzeń mobilnych, mianowicie doradztwo odnośnie pro-
duktów (reklama) i/lub przyjmowanie zamówień, fakturowa-
nie i obsługa reklamacji (handel elektroniczny) przez hotline 
serwisową, usługi związane z długoterminowym planowa-
niem i budowaniem zarządzania relacjami za pomocą pro-
gramów motywacyjnych i/lub lojalnościowych, zarządzanie 
planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz 
planami promocyjnymi, informacja on-line dotycząca mar-
ketingu, programów lojalnościowych, bonusowych, zniżek, 
bonów, kart, czeków, kodów, kuponów, nośników umożli-
wiających doładowanie wartościowe, promocja sprzedaży, 
forum informacyjne dla konsumentów, organizowanie dys-
trybucji bonów towarowych, wartościowych, podarunko-
wych, czeków wartościowych, czeków podarunkowych, kart 
podarunkowych, kart wartościowych, zniżek, kuponów, kodów, 
nośników umożliwiających doładowanie wartościowe za pośred-
nictwem telefonów komórkowych, innych urządzeń mobilnych, 
jak i poprzez Internet, organizowanie gier, konkursów wystaw, 
prezentacji i loterii oraz imprez rozrywkowych w celach han-
dlowych lub reklamowych, także on-line przy zastosowaniu 
sieci komputerowych, organizowanie targów, giełd handlo-
wych i reklamowych, usługi marketingowe, organizowanie 
i zarządzanie działalnością gospodarczą, pozyskiwanie infor-
macji o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie or-
ganizacji, zarządzania i promocji, usługi franchisingu zawarte 
w tej klasie, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informa-
tycznymi, plikami, obróbka danych komputerowych, systema-
tyzacja informacji prowadzona w komputerowych bazach da-
nych, zarządzanie sprzedażą przez Internet, prowadzenie 
wykazu informacji handlowych w Internecie, przeprowadza-
nie sondaży, badania i analiza rynku, analiza kosztów, sporzą-
dzanie statystyk, badania opinii publicznej, także na podsta-
wie ankiet wypełnianych on-line, przetwarzanie danych 
do celów administracyjnych, 36 usługi doradcze i pośrednic-
two w sprawach finansowych, ubezpieczeniowych, mone-
tarnych i podatkowych, zbiórki funduszy na cele dobroczyn-
ne, sponsorowanie finansowe, leasing finansowy, usługi 
kredytowe, pożyczkowe, usługi holdingowych spółek inwe-
stycyjnych, usługi pośredników dotyczących papierów war-
tościowych i dóbr, pośrednictwo finansowe za pomocą 
urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi in-
westycyjne w zakresie finansów, inwestowanie środków fi-
nansowych w działalność budowlaną, handlową i usługową, 
dzierżawa nieruchomości, wynajem nieruchomości, finanso-
wanie nieruchomości, ubezpieczenia nieruchomości, leasing 
nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie nieru-
chomościami, inwestycje w nieruchomości, usługi agencji nie-
ruchomości, administrowanie nieruchomościami, wprowa-
dzanie nieruchomości na rynek, 37 inżynieria budowlana 
i wodno-lądowa, budownictwo, budowanie nieruchomości, 
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nadzór budowlany, prowadzenie prac budowlanych, instala-
cja i naprawa nieruchomości, usługi remontowe i renowacja 
nieruchomości, konserwacja nieruchomości, przygotowanie 
terenu pod budowę, rozbiórka budynków, czyszczenie ze-
wnętrzne i wewnętrzne budynków, sprzątanie obiektów, 
montaż rusztowania, usługi w zakresie uszczelniania (bu-
downictwo), roboty izolacyjne (budownictwo), koordynacja 
budowlana instalacji sieciowych i pozostałych systemów 
gromadzenia i dystrybucji energii (zwłaszcza prądu i gazu), 
nośników energii, ciepła, wody i ścieków, instalacji gospodar-
ki wodnej (w tym instalacji do usuwania ścieków), prace mu-
rarskie, tynkowanie, kamieniarstwo, usługi hydrauliczne, ro-
boty wykończeniowe, doradztwo budowlane, informacja 
budowlana, informacja w zakresie wykorzystania budynków 
mieszkalnych, biur, ośrodków i stref handlowych, galerii han-
dlowych, instalacja i naprawa w dziedzinie urządzeń i instala-
cji sanitarnych, ceramiki sanitarnej, akcesoria sanitarne, me-
ble sanitarne, naprawa artykułów użytku osobistego 
i domowego, usługi konserwacyjne, naprawy i wynajem 
maszyn przemysłowych, maszyn i obrabiarek, sprzętu bu-
dowlanego, dostarczanie profesjonalnych porad technicz-
nych związanych z materiałami budowlanymi, technologią 
budowlaną i technologią produkcji materiałów budowla-
nych, usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych 
dziedzin, instalacje komputerowego, telekomunikacyjnego, 
teleinformatycznego sprzętu, urządzeń, systemów i opro-
gramowania wykorzystywanego w budownictwie, architek-
turze, 38 informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć 
światłowodów: łączność poprzez terminale komputerowe, 
łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii komór-
kowej, obsługa telekonferencji, poczta elektroniczna, połą-
czenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem 
telekomunikacji, przesyłanie informacji, przesyłanie informa-
cji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, łączność 
za pomocą telefonów, informacja o telekomunikacji, usługi 
poczty głosowej, usługi telefoniczne, usługi związane z usta-
laniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, wypo-
życzanie modemów, telefonów, urządzeń do przesyłania in-
formacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, 
zlecenia przywoławcze - radio, telefon lub inne środki łącz-
ności elektronicznej dostarczanie interaktywnego panelu 
informacyjnego w postaci platformy informatycznej do ob-
sługi hotline, dystrybucji, promocji, sprzedaży, odsprzedaży, 
wymiany, serwisu, naprawy, reklamacji rzeczy poprzez sieć 
elektroniczną, umożliwianie dostępu do krajowych i między-
narodowych serwerów i portali internetowych, usługi porta-
lu internetowego, przesyłanie środkami elektronicznymi in-
formacji dotyczących wybranych firm i osób fizycznych, 
usługi przekazywania informacji on-line z komputerowych 
baz danych, umożliwianie dostępu do stron WWW, umożli-
wianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji 
za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, środkami 
elektronicznymi, usługi związane z interaktywną platformą 
do wymiany informacji, zwłaszcza informacje kontaktowe 
różnego rodzaju (usługi telekomunikacyjne), przesyłanie 
i dostarczanie wiadomości i informacji, w szczególności 
do baz danych dostępnych publicznie, do sieci przesyłu da-
nych, takich jak Internet, usługi związane z komunikacją 
świadczone poprzez Internet, usługi w zakresie realizowania 
transmisji multimedialnych, usługi przekazywania informacji 
za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, usługi 
przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu foniczne-
go i cyfrowego, elektroniczne przesyłanie kart, listów, ma-
il’i i wiadomości, instrukcji, wiadomości, poczty, dokumen-
tów, informacji, obrazu, news, usługi on-line - dostarczanie 
wiadomości i informacji każdego rodzaju, w formie dźwięku 
i obrazu, usługi polegające na zapewnianiu komunikacji 

za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych wielu 
użytkownikom w celu udostępnienia własnych zbiorów 
i źródeł informacji i danych, usługi dostarczania informacji 
za pośrednictwem komputerowej sieci informacyjnej z prze-
szukiwalnymi indeksami i bazami danych, włączając tekst, 
dokumenty w formie elektronicznej, informacje graficzne 
i audiowizualne, usługi w zakresie zbierania i przekazywania 
informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej 
za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, 
przekazywanie danych przy pomocy terminali komputero-
wych, usługi w zakresie umożliwiania wymiany informacji 
i konwersacji w czasie realnym za pośrednictwem sieci tele-
informatycznych, Internetu i telefonów komórkowych, usługi 
przekazywania informacji lokalnej dotyczącej obszaru 
na którym znajduje się odbiorca zgodnie z indywidualnymi 
wymaganiami, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, 
dostarczanie publikacji elektronicznych on-line nie ściągal-
nych, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu telekomunika-
cyjnego, informacje i doradztwo dotyczące wszystkich powy-
żej wymienionych usług, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów koresponden-
cyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympo-
zjów, organizowanie konkursów, loterii, przyjęć i wystaw, za-
baw, festynów, pikników, eventów tematycznych, kształcenie 
praktyczne, szkolenia, e-learning, dokształcanie i doradztwo 
zawodowe, mikro-wydawnictwa, publikacja książek elektro-
nicznych usługi w zakresie gier interaktywnych, 42 usługi in-
formatyczne w zakresie interaktywnej platformy do wymia-
ny informacji, zwłaszcza informacji kontaktowych różnego 
rodzaju, naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich pro-
jektowanie, przemysłowa analiza i badanie usług, projekto-
wanie, rozwój, powielanie i instalacje komputerowego, tele-
komunikacyjnego, teleinformatycznego sprzętu, urządzeń, 
systemów i oprogramowania, projektowanie, rozwój, powie-
lanie i instalacje inteligentnego oprogramowania, prace ba-
dawczo-rozwojowe dla osób trzecich, opracowywanie pro-
jektów technicznych, badania techniczne, ekspertyzy 
inżynieryjne, testowanie materiałów, kontrola jakości, prace 
badawczo-rozwojowe zakresie sprzętu komputerowego, te-
lekomunikacyjnego, teleinformatycznego i oprogramowa-
nia, oprogramowania inteligentnego, rozwój, tworzenie, roz-
budowa i konserwacja (ulepszanie i aktualizacja) systemów 
komputerowych, usługi bibliotek programów komputero-
wych i baz danych, jak również ich wynajem, doradztwo 
w sprawach urządzeń komputerowych, telekomunikacyj-
nych i teleinformatycznych, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi oraz serwisami internetowymi, projektowanie 
i opracowywanie portali internetowych, administrowanie 
portalami internetowymi, prowadzenie serwerów, tworze-
nie, utrzymywanie, projektowanie serwisów internetowych 
WWW, obsługa forum dyskusyjnego, wzornictwo i rozwój 
produktów multimedialnych, multimedialnego software, 
usługi artystów grafików, plastyków, usługi graficzne, wzor-
nictwo przemysłowe, obsługa interaktywnej witryny inter-
netowej on-line do umieszczania ofert, promowania, sprze-
daży i odsprzedaży przedmiotów i usług przez globalną sieć 
komputerową, telefon komórkowy lub inne urządzenie mo-
bilne, obsługa interaktywnej witryny internetowej on-line 
do płatności mobilnych, obsługa interaktywnej witryny in-
ternetowej on-line dotyczącej marketingu za pośrednic-
twem telefonów komórkowych, innych urządzeń mobilnych, 
Internet, usługi administratora baz danych, także monitoro-
wanie, zestrajanie i sprawdzanie zasobów danych dla mailin-
gu masowego. obsługa elektronicznej i internetowej platfor-
my, prowadzenie stron komputerowych, w szczególności 
stron z platformą o użyteczności społecznej on-line do han-
dlu, wymiany informacji, sprzedaży, napraw, serwisowania, 
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regeneracji, reklamacji elektronicznej dla zarejestrowanych 
użytkowników, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu 
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci in-
formacyjnej, tworzenie indeksów informacji, dostarczanie 
interfejsów programowych dostępnych poprzez sieć kom-
puterową w celu tworzenia usług informacyjnych dostoso-
wanych do indywidualnych potrzeb dostępnych przez glo-
balną sieć komputerową w celu wyszukiwania, przekazywania 
i przetwarzania informacji w zakresie sprzedaży, promocji, 
napraw, serwisowania, reklamacji, gwarancji, konserwacji 
oraz usług w formie tekstu, elektronicznych dokumentów, 
banków danych, grafiki i audiowizualnych informacji. umożli-
wienie korzystania z software do pobierania informacji i ana-
lizy dużych objętościowo zasobów danych, odnośnie pobiera-
nia danych między sobą, udostępnianie software do tworzenia 
wykazów informacji i innych źródeł informacji, udostępnie-
nie software do wyszukiwania informacji z wykazu informa-
cji, banków danych lub tekstu, obrazu, grafiki, elektronicz-
nych dokumentów, audiowizualnych informacji, odpłatne 
udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, 
umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów in-
formacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, 
środkami elektronicznymi, tworzenie komputerowych baz 
danych, wszystkie powyższe usługi także świadczone on-li-
ne, prowadzenie serwerów, elektroniczna konwersja danych 
lub programów, instalacje oprogramowania komputerowe-
go, wypożyczanie komputerów, oprogramowania kompute-
rowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elek-
troniczną, doradztwo w sprawach sprzętu i oprogramowania 
komputerowego architektura i projektowanie wnętrz, do-
radztwo architektoniczne, inspekcja budowlana, doradztwo 
i kontrola budowlana dotycząca oświetlenia obiektów bu-
dowlanych światłem dziennym i światłem sztucznym, tech-
niczne zarządzanie projektami, kierowanie budową, kontrola 
budowlana i uruchamianie instalacji przemysłowych, przy-
gotowywanie i wykonanie projektów budowlanych, inżynie-
ria budowlana, w tym nadzór inwestorski, zarządzanie projek-
tem nadzorowanie bezpieczeństwa budowli, wykonanie 
świadectw charakterystyki energetycznej, audyty energetycz-
ne budowlana, roboty drogowe, brukarstwo, asfaltowe, robo-
ty ziemne, usługi projektowe do zarządzania budynkami, pro-
jektowanie i rozwój technologii informacyjnych dla budynków, 
środowisko budynków, jakość budynków, optymalizacja zuży-
cia energii w budynkach, naukowe i techniczne badania.

(210) 466049 (220) 2017 01 09
(731) MŁyNARSKA-SChMITD AGATA MARIA, Warszawa;
MŁyNARSKA-MORITZ PAULINA MAGDALENA, Kościelisko;
MŁyNARSKI jAN EMIL, Warszawa
(540) WOjCIECh MŁyNARSKI
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
płyty kompaktowe DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, 
16 publikacje drukowane, śpiewniki, książki, etykiety i obwo-
luty do płyt CD i DVD, 41 prezentacja dzieł literatury w celach 
kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych, usługi artystów 
teatralnych, kompozycje muzyczne (usługi), publikowa-
nie książek, prowadzenie nocnych klubów, organizowanie 
i prowadzenie koncertów i spektakli, pisanie i publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, produkcja filmów, 
produkcja i realizacja programów radiowych i telewizyjnych, 
produkcja i realizacja przedstawień teatralnych i widowisk 
rozrywkowych, publikowanie elektroniczne książek on-line, 
usługi studia nagrań, organizowanie wystaw związanych 
z kulturą, 45 zarządzanie prawami autorskimi.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 466989 (220) 2017 02 01
(731) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Duet dla Firm

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, 
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych przez wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestru-
jące, komputery i sprzęt przetwarzający dane, magnetyczne 
nośniki danych, maszyny liczące, płyty (dyski) z nagraniami, 
urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do nagrywania, 
transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urzą-
dzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elek-
tryczne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dy-
daktycznych, 35 usługi polegające na: rejestrowaniu, sporzą-
dzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transmisji, transkrypcji, 
systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów) oraz 
rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kompilacji danych 
matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu zbio-
rami informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, działalno-
ści informacyjnej, badania rynku, telefonicznego udzielania 
informacji, organizacji wystaw lub targów handlowych, po-
średnictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez 
telefon i Internet, obsługa klientów przy wykorzystaniu 
sieci Internet, usługi telekomunikacyjne on line polegające 
na umożliwieniu: zlecenia usług, świadczenia usług, umów 
pośrednictwa dotyczących handlu oraz kupna i sprzedaży, 
umów kupna-sprzedaży, zgrupowanie na rzecz osób trze-
cich różnych towarów i usług pozwalające nabywcy wygod-
nie oglądać lub zapoznać się z opisem usług oraz kupować 
te towary i usługi, w szczególności: z katalogu różnych ar-
tykułów lub usług, za pośrednictwem usługi elektronicznej, 
na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyż-
szym zakresie, 36 usługi w zakresie: pośrednictwa w zawie-
raniu umów ubezpieczeniowych poprzez telefon i Internet, 
sprawdzania stanu konta poprzez telefon i Internet, usługi 
telekomunikacyjne on line polegające na umożliwieniu: za-
wierania umów ubezpieczeniowych, umów kredytowych, 
umów bankowych oraz otwierania rachunków bankowych, 
dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta ban-
kowego, wykonywania umów, usługi telekomunikacyjne 
on line polegające na umożliwieniu zawierania umów po-
średnictwa dotyczących finansów i kredytów, otwierania 
rachunków bakowych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi 
w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania 
dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, 
telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w syste-
mie cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, 
telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez 
Internet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat, obsługi sateli-
tów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów 
transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi 
w zakresie: poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych 
z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków komu-
nikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji 
radiowych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku i ob-
razu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności 
informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń 
telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania tele-
fonów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, 
obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektro-
niczny serwis informacji typu on-line polegający na two-
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rzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji 
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywa-
nia wiadomości, usługi telekomunikacyjne on line polegają-
ce na umożliwieniu zawirania umów dotyczących usług te-
lekomunikacyjnych, 41 usługi w zakresie nauczania poprzez 
telefon, Internet, radio i telewizję.

(210) 466990 (220) 2017 02 01
(731) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DUET DLA FIRM

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, 
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych przez wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestru-
jące, komputery i sprzęt przetwarzający dane, magnetyczne 
nośniki danych, maszyny liczące, płyty (dyski) z nagraniami, 
urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do nagrywania, 
transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urzą-
dzenia I przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elek-
tryczne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dy-
daktycznych, 35 usługi polegające na: rejestrowaniu, sporzą-
dzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transmisji, transkrypcji, 
systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów) oraz 
rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kompilacji danych 
matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu zbio-
rami informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, działalności 
informacyjnej, badania rynku, telefonicznego udzielania in-
formacji, organizacji wystaw lub targów handlowych, pośred-
nictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon 
i Internet, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, 
usługi telekomunikacyjne on line polegające na umożliwie-
niu: zlecenia usług, świadczenia usług, umów pośrednictwa, 
umów ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży, umów 
kredytowych, umów bankowych oraz otwierania rachunków 
bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu 
do konta bankowego, wykonywania umów, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów i usług pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem usług 
oraz kupować te towary i usługi, w szczególności: z katalogu 
różnych artykułów lub usług, za pośrednictwem usługi elek-
tronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa 
w powyższym zakresie, 36 usługi w zakresie: pośrednictwa 
w zawieraniu umów ubezpieczeniowych poprzez telefon 
i Internet, sprawdzania stanu konta poprzez telefon i Internet, 
usługi telekomunikacyjne on line polegające na umożliwie-
niu: zawierania umów ubezpieczeniowych, umów kredyto-
wych, umów bankowych oraz otwierania rachunków banko-
wych, dokonywania operacji bankoowych, dostępu do konta 
bankowego, wykonywania umów, usługi telekomunikacyjne 
on line polegające na umożliwieniu zawierania umów po-
średnictwa dotyczących finansów i kredytów, otwieranie 
rachunków bankowych, 38 usługi telekomunikacyjne, usłu-
gi w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania 
dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, 
telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w syste-
mie cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, 
telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez 
Internet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat, obsługi satelitów 
i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmi-
syjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w za-
kresie: poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z za-

stosowaniem radia, telefonu lub innych środków komunikacji 
elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radio-
wych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku i obrazu, 
usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności infor-
macyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń tele-
komunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, 
modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa 
klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny ser-
wis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowa-
dzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością 
elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, 
usługi telekomunikacyjne on line polegające na umożliwia-
niu zawierania umów dotyczących usług telekomunikacyj-
nych, 41 usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Inter-
net, radio i telewizję.

(210) 467071 (220) 2017 02 03
(731) FUNDACjA DZIEDZICTWO PRZyRODNICZE, 

Leszczawa Dolna
(540) WILCZE GÓRy
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nośniki komputero-
we z nagraniem cyfrowym, filmy zrealizowane utrwalone 
na nośnikach, programy komputerowe, 16 publikacje dru-
kowane, czasopisma, dzienniki, książki, albumy, broszury, 
druki okolicznościowe, foldery, fotografie, katalogi, mapy, 
zapisy nutowe, plakaty, pocztówki, podręczniki, przewodni-
ki, 29 warzywa i owoce gotowane, konserwowane, suszone 
i mrożone, produkty żywnościowe z warzyw i owoców, kon-
centraty warzywne i owocowe, przeciery i pulpy warzywne 
i owocowe, marmolady, dżemy, galaretki warzywne i owo-
cowe, sałatki warzywne, sałatki owocowe, grzyby suszone 
i przetworzone, zupy, tłuszcze jadalne, wyroby nabiałowe, 
wyroby mleczarskie, sery, wyroby olejarskie, mięso, drób, 
dziczyzna, wyroby wędliniarskie, ryby, 30 kawa, herbata, ka-
kao, mąka i produkty zbożowe, płatki śniadaniowe, makaron, 
cukier, czekolada i wyroby czekoladowe, cukierki, słodycze, 
chleb, ciastka i wyroby cukiernicze, lody, miód, przyprawy, 
musztarda, majonezy, ketchupy, ocet, sosy, zioła suszone, 
31 świeże owoce i warzywa, płody rolne, ogrodowe i leśne, 
żywe rośliny, zboża nieprzetworzone, otręby, nasiona, orze-
chy, ziarna nieprzetworzone, świeże grzyby, pasza i karma 
dla zwierząt, 32 napoje bezalkoholowe, wody źródlane, soki, 
piwo, 39 usługi w zakresie planowania podróży, organizo-
wanie podróży, organizowanie wycieczek, organizowanie 
pielgrzymek, organizowanie zwiedzania, organizowanie 
wypraw górskich, pilotowanie grup wycieczkowych, organi-
zowanie wycieczek z przewodnikiem, 41 usługi oświatowe 
i szkoleniowe, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
publikowanie elektroniczne z dostępem on-line, organizo-
wanie i prowadzenie wykładów, seminariów, konferencji 
i zjazdów, organizowanie spotkań, organizowanie wystaw 
o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rozrywkowym, 
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, działalność edu-
kacyjna w zakresie ochrony przyrody i środowiska, działal-
ność edukacyjna w zakresie historii i tradycji narodowej, 
działalność edukacyjna w zakresie integracji obywatelskiej, 
42 usługi w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz 
prac studialnych dotyczących ochrony przyrody, środowiska 
i krajobrazu, metod i systemów dokumentowania, kontroli 
i prognozowania zmian w środowisku przyrodniczym, usługi 
w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz prac studial-
nych dotyczących leśnictwa i rolnictwa, 43 hotele i pensjo-
naty, domy wycieczkowe, schroniska górskie, stanice wodne 
(usługi w zakresie zakwaterowania), stacje narciarskie (usługi 
w zakresie zakwaterowania), bary, kawiarnie, restauracje.
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(210) 467204 (220) 2016 12 15
(731) VICTOR hUGO ARTEFATOS DE COURO LTDA., 

Rio de janeiro, BR
(540) VICTOR hUGO

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 skóra i wyroby ze skóry, częściowo ze skóry, 
materiały skóropodobne, torby, walizki, portfele, portmonet-
ki, 25 ubrania i części ubrań wykonane ze skóry i częściowo 
ze skóry.

(210) 467457 (220) 2017 02 10
(731) MLECZEK MARCIN MAVIPOL GROUP, Krynica-Zdrój
(540) SystematicFIT

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, środki perfumeryjne, olejki 
eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze-
nia zębów, 43 usługi hotelarskie, usługi domów wypoczyn-
kowych, usługi gastronomiczne, 44 usługi salonów kosme-
tycznych, usługi kliniki kosmetycznej.

(210) 467956 (220) 2017 02 21
(731) ZAKRZEWSKI jANUSZ, Pyrzyce
(540) terrapreta
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa (z wyjątkiem 
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków prze-
ciw pasożytom), podłoża hodowlane, nawozy, środki ochro-
ny roślin, odżywki dla roślin, środki do regulacji, pobudzania, 
wspomagania wzrostu roślin, preparaty stosowane w upra-
wie roślin, ziemia do upraw, 5 biocydy, preparaty chemiczne 
do zwalczania mączniaka zbożowego, środki chwastobójcze 
zbożowego, środki chwastobójcze, fungicydy, herbicydy, 
insektycydy, środki przeciw pasożytom, 31 ziarna i produk-
ty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych 
klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, 
naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód.

(210) 467957 (220) 2017 02 21
(731) ZAKRZEWSKI jANUSZ, Pyrzyce
(540) orgterra
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa (z wyjątkiem 
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków prze-
ciw pasożytom), podłoża hodowlane, nawozy, środki ochro-
ny roślin, odżywki dla roślin, środki do regulacji, pobudzania, 
wspomagania wzrostu roślin, preparaty stosowane w upra-
wie roślin, ziemia do upraw, 5 biocydy, preparaty chemiczne 
do zwalczania mączniaka zbożowego, środki chwastobójcze 
zbożowego, środki chwastobójcze, fungicydy, herbicydy, 
insektycydy, środki przeciw pasożytom, 31 ziarna i produk-
ty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych 
klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, 
naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód.

(210) 468876 (220) 2014 05 30
(731) Colormatrix holdings, Inc, Wilmington, US
(540) COLORMATRIX
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, substancje 
chemiczne, żywice nieprzetworzone, tworzywa sztuczne 
nieprzetworzone, dodatki chemiczne, dodatki chemiczne 
do materiałów z tworzyw sztucznych, dyspersje materiałów 
nieorganicznych i organicznych, struktury redukujące acetal-
dehyd, żywice polimerowe nieprzetworzone, nieprzetwo-
rzone polimerowe żywice syntetyczne, substancje chemicz-
ne do wytwarzania piany, surowce do użytku w produkcji 
piany, dyspersje i preparaty dyspergujące, płynne dysper-
sje i inne preparaty dyspergujące, płynne dyspersje i płyn-
ne preparaty dyspergujące do stosowania w przedłużaniu 
łańcucha polimerów, płynne dyspersje i płynne preparaty 
dyspergujące do zmiany właściwości polimerów, surowce 
do użytku w produkcji polimerów, wodne dyspersje sub-
stancji nieorganicznych, środki matujące i preparaty matują-
ce, płynne środki matujące do stosowania w przetwarzaniu 
poliestru i włókna nylonowego, środki matujące na bazie 
Ti02 (ditlenek tytanu) do stosowania w przetwarzaniu polie-
stru i włókna nylonowego do zastosowań takich jak dywa-
ny, tekstylia, włókniny i samochody, kompozycje redukujące 
do stosowania w procesach chemicznych, płynne dyspersje 
do redukowania odblaskowego wyglądu włókien takich jak 
poliester i włókno nylonowe, dyspersje na bazie Ti02 (di-
tlenek tytanu) do matowienia włókien takich jak poliester 
i włókno nylonowe, środki matujące i preparaty matujące, 
wybłyszczacze stosowane w wytwarzaniu i przetwarzaniu 
żywic poliestrowych, na przykład żywic stosowanych w pro-
dukcji pojemników na żywność, wybłyszczacze stosowane 
w wytwarzaniu i przetwarzaniu poliestru pierwotnego lub 
żywic regenerowanych, na przykład żywic stosowanych 
w produkcji włókien lub folii, wybłyszczacze stosowane 
w wytwarzaniu i przetwarzaniu tworzyw sztucznych i żywic.

(210) 468877 (220) 2015 02 19
(731) Thales UK Limited, Weybridge, GB
(540) SquadNet
(510), (511) 9 urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz 
urządzenia do bezpiecznego przesyłania informacji, sprzęt 
i urządzenia radiowe, telekomunikacyjne, telefoniczne i sate-
litarne, słuchawki i zestawy słuchawkowe do radia, sprzętu 
i urządzeń telekomunikacyjnych, telefonicznych i satelitar-
nych, sprzęt i urządzenia, wszystkie do komunikacji radiowo-
-telefonicznej, sprzęt i urządzenia, wszystkie do transmisji 
dźwięku, obrazów oraz danych, programy systemów ope-
racyjnych, systemy zarządzania informacjami dla przemysłu 
lotniczego i obronnego, anteny, przekaźniki i odbiorniki, kon-
wertery, transpondery, systemy antenowe i łącznościowe dla 
lotnictwa, baterie elektryczne i ładowarki do baterii do radia, 
sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych, telefonicznych i sa-
telitarnych, oprogramowanie komputerowe, części do ww. 
towarów, wszystkie przeznaczone dla przemysłu lotniczego 
i obronnego.

(210) 468878 (220) 2013 12 18
(731) Catalogic Software, Inc, Woodcliff, US
(540) CATALOGIC
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do ochro-
ny danych, mianowicie oprogramowanie komputerowe 
do tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych oraz 
do odzyskiwania danych po awarii systemów komputero-
wych stosowane do ochrony danych komputerowych, opro-
gramowanie komputerowe do zarządzania danymi, 42 kon-
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serwacja oprogramowania komputerowego do ochrony 
danych, mianowicie oprogramowania komputerowego 
do tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania danych 
po awarii systemów komputerowych, w tym usługi badania, 
opracowywania i projektowania, usługi w zakresie badań, 
projektowania, opracowywania i konserwacji dotyczące 
oprogramowania komputerowego do zarządzania danymi.

(210) 468879 (220) 2016 02 05
(731) TV SPEKTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NOWA TV

(531) 26.01.03, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9  programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy wideo, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie mp3, mp4, w zapisie cyfro-
wym, w wersji przystosowanej do odtwarzania na kompu-
terach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, na no-
śnikach obrazu i dźwięku, gry komputerowe (software), 
interaktywne gry komputerowe (software), żaden z wyżej 
wymienionych towarów nie ma związku z urządzeniami 
i przyrządami optycznymi ani nie jest do nich przeznaczo-
ny, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie 
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu 
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usłu-
gi produkcji filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Inter-
netu, usługi obsługi organizacyjnej produkcji telewizyjnej 
i filmowej, 38 usługi emisji sygnału telewizyjnego, usługi 
rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozryw-
kowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, 
usługi: emisji telewizyjnej, obsługi przekazu dźwięku i obra-
zu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowanie systemów 
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego (usługi 
komunikacyjne), rozpowszechniania programów i informacji 
za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, usługi 
komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, 
naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi przeka-
zu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród 
wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji pro-
gramów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji 
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, 
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz 
danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednic-
twem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny por-
tal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne 
dotyczące wyżej wymienionych usług, usługi dostarczania 
materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie plików 
multimedialnych przeznaczonych do zapisu na kompute-
rze (usługi komunikacyjne), usługi zapewniania dostępu 
do usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, 
w systemie telewizji interaktywnej, 41 usługi rozrywki i na-
uczania, organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, 
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, 
programów telewizyjnych, organizacja teleturniejów i kon-
kursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem wi-
dzów, organizacja konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, 
zabaw, zawodów sportowych, seansów filmowych, spekta-
kli teatralnych, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych 
za pośrednictwem telewizji, Internetu, usługi dostarczania 

materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie plików 
multimedialnych nie przeznaczonych do zapisu na kom-
puterze, odtwarzanie dźwięku i obrazu (usługi edukacyjne 
i rozrywkowe), dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, 
programach telewizyjnych.

(210) 468898 (220) 2017 03 15
(731) POLSKI KONCERN NAFTOWy ORLEN 

SPÓŁKA AKCyjNA, Płock
(540) O! ShOP
(510), (511) 1 dodatki detergentowe do paliw, dodatki che-
miczne do paliw, dodatki chemiczne do obróbki paliwa, 
chemiczne dodatki do paliw przeciw zamarzaniu, dodatki 
chemiczne do zwiększania liczby oktanowej paliwa, dodatki 
chemiczne do środków czyszczących stosowanych w ukła-
dzie wtrysku paliwa, dodatki chemiczne do użytku w pali-
wach w celu powstrzymywania korozji, preparaty chemiczne 
używane jako dodatki do paliw w celu poprawiania spalania, 
preparaty chemiczne używane jako dodatki do paliw w celu 
zwalczania zanieczyszczeń, płyny niskozamarzające, płyn ha-
mulcowy, 3 olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, 
środki myjące, środki do czyszczenia zębów, środki do prania, 
toaletowe środki sanitarne, dezodoranty osobiste, perfumy, 
wody kolońskie, pasty do obuwia, preparaty do wybielania, 
preparaty do odtłuszczania do celów domowych i inne pro-
dukty kosmetyczne oraz do czyszczenia, wata kosmetyczna, 
5 środki dezynfekcyjne, środki dietetyczne do celów leczni-
czych, materiały opatrunkowe, żywność dla niemowląt, pod-
paski higieniczne, chusteczki nasączone płynami farmaceu-
tycznymi, dezodoranty inne niż do użytku osobistego, majtki 
higieniczne, bandaże higieniczne, pieluchy, opaski higienicz-
ne, środki owadobójcze, pieluszki jednorazowe, 8 aparaty 
do golenia, nożyki do golenia, widelce i łyżki, 9 nagrane płyty 
kompaktowe zawierające gry, gry wideo nagrane na dysku 
jako oprogramowanie komputerowe, gry w formie progra-
mów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 
11 urządzenia oświetleniowe, grzewcze, wytwarzające parę, 
urządzenia do gotowania, chłodzenia, suszenia, wietrzenia 
i przewodzenia wody, a także urządzenia sanitarne, 14 wy-
roby jubilerskie, zegary, zegarki, przyrządy chronometrycz-
ne, 16 papier, dzienniki, czasopisma, papeteria, tworzywa 
sztuczne do pakowania, noże do papieru i kartonu, opako-
wania z tworzyw sztucznych i papieru, chusteczki jednora-
zowe, papier toaletowy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, 
kalendarze, obrusy papierowe, broszury, emblematy, etykie-
ty nie z materiału tekstylnego, fotografie, gazety, indeksy, 
skorowidze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, 
komiksy, książki, litografie, mapy, materiały drukowane, ma-
teriały piśmienne, nalepki, naklejki, notatniki, prospekty, pu-
blikacje reklamowe, reprodukcje graficzne, wydruki graficz-
ne, zeszyty, 18 parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, portfele, 
skórzane torby, walizy i aktówki, wyroby rymarskie ze skóry 
oraz z imitacji skóry, torby uniwersalne, torby sportowe, ple-
caki, torby podróżne, torebki na ramię, 21 kubki z papieru lub 
z tworzyw sztucznych, kubeczki, filiżanki, szklanki do napo-
jów, butelki i pojemniki szklane, talerze, talerzyki, podstawki 
- wszystkie wymienione towary zawarte w klasie 21, 28 ozdo-
by choinkowe, gry planszowe, przenośne gry komputerowe, 
zabawki, karty do gry, 29 ekstrakty mięsne, mięso, drób, ryby, 
skorupiaki, mięczaki, dziczyzna, jaja, mleko, wyroby z mleka, 
jadalne oleje i tłuszcze: margaryna, masło, olej, smalec, oliwa, 
owoce i warzywa konserwowane, suszone, gotowane, kon-
fitury, dżemy, galaretki, żelatyna, konfitury, konserwy, pikle, 
wędliny, jogurty, sałatki, hummus, chipsy, puddingi na ba-
zie mleka, desery owocowe, desery jogurtowe, schłodzone 
desery mleczne, desery wykonane z produktów mlecznych, 
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zupy, sery, kefiry, mleko, śmietana, przekąski na bazie soi, 
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, 
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, przekąski 
na bazie warzyw strączkowych, przekąski na bazie suszo-
nych owoców, przekąski ziemniaczane, przekąski na bazie 
ziemniaków, przekąski na bazie owoców, kandyzowane 
przekąski owocowe, wyroby garmażeryjne na bazie mię-
sa, gotowe dania warzywne, gotowe dania składające się 
głównie z mięsa, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, mąka, 
przyprawy, chleb, bułki, ciastka, wyroby cukiernicze, piekar-
nicze, słodycze, czekolady, lody, miód, syrop z melasy, syro-
py smakowe, drożdże, proszki do pieczenia, sól, musztarda, 
ocet, sosy, dania gotowe z ryżu, dania gotowe z makaronu, 
potrawy i przyprawy w proszku, w kostkach i w płynie, maka-
rony, kasze i inne wyroby zbożowe, kisiel, budyń, sosy do sa-
łat, chałwa, galaretki owocowe i spożywcze jako słodycze, 
hot-dogi, gofry, guma do żucia, muesli, pierogi, naleśniki, ka-
napki, paszteciki, 31 świeże owoce, warzywa, nasiona, kwiaty, 
orzechy, 32 wody mineralne, gazowane i niegazowane, na-
poje bezalkoholowe, syropy do napojów bezalkoholowych, 
preparaty do przygotowywania napojów, napoje owocowe, 
soki owocowe, nektary, piwo, 33 wina, wódki, spirytus, ko-
niaki, 34 tytoń, papierosy, cygara, zapałki, zapalniczki i inne 
artykuły dla palących, 35 pośrednictwo handlowe, usługi 
sprzedaży następujących towarów: branży kosmetycznej, 
chemicznej, farmaceutycznej, spożywczej, chemii gospo-
darczej, komputerowej, audio-video, naukowej, elektronicz-
nej, samochodowej, rowerowej, tytoniowej, alkoholowej, 
odzieżowej, jubilerskiej, medycznej, skórzanej, dekoracji 
wnętrz, zabawkarskiej, usługi w zakresie programów lojal-
nościowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, mo-
tywacyjnymi lub promocyjnymi, organizacja, prowadzenie 
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów 
i programów motywacyjnych.

(210) 469545 (220) 2017 03 27
(731) KOZIKOWSKI BARTOSZ B&A FINANCIAL TRUST, 

Wrocław
(540) SUPRÉME

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 administrowanie działalności gospodarczej, 
zarządzanie w działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
audyt działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, pomoc przy zarządzaniu przed-
siębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, specjali-
styczne doradztwo i konsulting, pomoc i usługi w zakresie 
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przed-
siębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi 
i handlowymi, usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej, analizy kosztów, badania biznesowe, ekono-
miczne prognozy, negocjowanie i rozliczanie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biz-

nesowych dla osób trzecich, usługi pośrednictwa bizne-
sowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych 
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebują-
cymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi 
podatkowe, usługi rachunkowe, usługi księgowe, usługi au-
dytorskie, audyt przedsiębiorstw, audyt sprawozdań finan-
sowych, audyt działalności gospodarczej, doradztwo zwią-
zane z audytem, zarządzanie towarzystwami, funduszami 
inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, usługi związa-
ne z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, 
opracowywania i udostępniania informacji o działalności 
gospodarczej, 36 usługi finansowe, działalność finansowa, 
doradztwo w sprawach finansowych, analizy finansowe, 
informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje ka-
pitałowe, inwestowanie na rynku kapitałowym, inwestycje 
w dobra materialne, inwestycje w dzieła sztuki, inwestycje 
w nieruchomości, fundusze inwestycyjne, doradztwo in-
westycyjne, zarządzanie finansami, usługi pośredników do-
tyczące papierów wartościowych i dóbr, usługi maklerskie, 
usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo giełdowe, 
pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednic-
two w obrocie papierami wartościowymi, nabywanie i zby-
wanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, 
usługi zarządzania aktywami finansowymi (zarządzanie 
portfelem na zlecenie klienta), usługi doradztwa w zakre-
sie obrotu papierami wartościowymi, powiernictwo, trans-
akcje finansowe, usługi finansowania, usługi gwarancyjne, 
finansowe usługi likwidacji przedsiębiorstw, wycena finan-
sowa, wyceny fiskalne, usługi aktuarialne, usługi związane 
z administrowaniem nieruchomościami, zarządzanie nie-
ruchomościami, wynajem nieruchomości, wycena majątku 
nieruchomego, pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-
mi, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczenio-
we, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informa-
cja o ubezpieczeniach.

(210) 469565 (220) 2017 03 27
(731) ENOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ZAPIEKANKI Regionalne

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 05.05.19, 26.01.15, 
26.01.18

(510), (511) 43 restauracje samoobsługowe, bary szybkiej 
obsługi, usługi restauracyjne.

(210) 469965 (220) 2017 04 04
(731) DOMAGAŁA DARIUSZ GRUPA MEDIOWA TV 

WAŁBRZyCh, Wałbrzych
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(540) BURSZTyNOWA KOMNATA

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13, 25.01.15, 26.13.25
(510), (511) 28 gry planszowe, zabawki, 30 czekolada, 
lody, kawa, herbata, słodycze, 32 piwo, wody mineralne, 
napoje gazowane, napoje owocowe, napoje bezalkoholo-
we, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódki, na-
lewki, wino, 35 sprzedaż: gry planszowe, zabawki, czeko-
lada, lody, kawa, herbata, słodycze, piwo, wody mineralne, 
napoje gazowane, napoje owocowe, napoje bezalkoho-
lowe, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódki, na-
lewki, wino, 41 organizowanie gier terenowych, produkcja 
filmów, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż 
reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyj-
nych, usługi reporterskie, organizowanie i prowadzenie 
obozów, organizowanie wypoczynku, 42 usługi projekto-
wania gier komputerowych, 43 domy turystyczne, hotele, 
pensjonaty, kafeterie, restauracje, bary.

(210) 470086 (220) 2017 04 06
(731) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Dobry Bru

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

(210) 470283 (220) 2017 05 24
(731) GRAMSZ ANNA PLASTIDIP-PL, Libertów
(540) PLASTIDIP-PL
(510), (511) 2 powłoki.

(210) 470410 (220) 2017 04 12
(731) OLECh MIChAŁ SALES PLANET, Kobyłka
(540) My N°1

(531) 29.01.06, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 3 zmywacz lakieru hybrydowego do paznokci, 
olejki kosmetyczne do naskórka i paznokci, płyn odtłuszcza-
jący płytkę paznokcia.

(210) 470413 (220) 2017 04 12
(731) OLECh MIChAŁ SALES PLANET, Kobyłka
(540) My N°1 express

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 3 lakier do paznokci hybrydowy.

(210) 470446 (220) 2017 04 14
(731) FANTASyEXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) ESPORT now

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 16 papier, kalendarze, foldery, prospekty, afi-
sze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, 
czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, pape-
terie, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, 
papierowe materiały szkoleniowe i instruktażowe, 18 to-
rebki, portmonetki, portfele, 25 odzież, odzież sporto-
wa, obuwie, nakrycia głowy, kapelusze, 35 zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów takich jak torebki, portmo-
netki, portfele, odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia 
głowy, kapelusze, kubki, gadżety reklamowe pozwalają-
ce potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się 
z ofertą oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu 
różnych artykułów, na stronie internetowej, za pośrednic-
twem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu 
telezakupów, wykorzystując zamówienie koresponden-
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cyjne, używając środków telekomunikacji, doradztwo 
ekonomiczne i organizacyjne, doradztwo w zakresie za-
rządzania, organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa 
oraz zarządzania personelem, doradztwo w zakresie za-
rządzania atrakcyjnością przedsiębiorstwa (usługi marke-
tingowe), doradztwo przy sporządzaniu i sporządzanie 
analiz rynkowych, bezpośrednie specjalistyczne doradz-
two strategiczne i bezpośrednia specjalistyczna pomoc 
strategiczna z zakresu środków mających na celu rozwój 
organizacyjny przedsiębiorstwa oraz rozwój personelu, 
zarządzanie działalnością gospodarczą dla osób trzecich, 
marketing, badania rynkowe, prowadzenie portalu inter-
netowego w zakresie informacji handlowej, doradztwo 
zawodowe inne niż związane z edukacją i szkoleniami, 
38 wszelkiego rodzaju elektroniczne i komputerowe prze-
syłanie, dostarczanie i udostępnianie informacji, usługi 
poczty elektronicznej, światłowodowe przesyłanie da-
nych i informacji, satelitarne przesyłanie danych i informa-
cji, informacja w zakresie przesyłu danych, wypożyczanie 
urządzeń do przesyłania danych, zlecenia przywoławcze, 
usługi agencji informacyjnych oraz prasowych, udostęp-
nianie i dostarczanie informacji z wykorzystaniem usług 
elektronicznych, udostępnianie linii czatów, czatroomów 
i forów elektronicznych w Internecie, elektroniczna wy-
miana wiadomości za pomocą czatów, pokojów czatów 
i forów internetowych, platformy internetowej, przekazy-
wanie informacji różnego rodzaju na adresy internetowe 
(Web-Messaging), komputerowa transmisja wiadomości 
i obrazów, usługi przesyłania danych, dźwięków i obra-
zów, transmisja danych przez Internet, telekomunikacja 
za pomocą platform i portali w Internecie, zapewnianie 
dostępu do portali w Internecie, 41 działalność sportowa 
i kulturalna, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia 
imprez i zajęć sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, 
naukowych i kulturalnych, usługi w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia imprez informacyjnych, muzycznych, 
rozrywkowych, artystycznych, organizowanie obozów 
sportowych, organizowanie zawodów sportowych, na-
uczanie, organizacja szkoleń, organizowanie i prowadze-
nie szkoleń i kursów sportowych, prowadzenie klubów 
sportowych, usługi mające na celu rekreację w klubach 
odnowy fizycznej, usługi instruktorów sportu, obsługa 
urządzeń sportowych, wynajem obiektów sportowych, 
wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych, 
wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojaz-
dów, usługi hazardowe on-line, zapewnianie dostępu 
do gier i turniejów on-line, prowadzenie portalu interneto-
wego w zakresie udostępniania gier, doradztwo zawodo-
we w zakresie edukacji, gry oferowane w systemie on-line 
z sieci komputerowej, udostępnianie gry komputerowej, 
do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną 
sieć i/lub Internet, informacja o powyższych usługach, 
42 programowanie komputerów, projektowanie oprogra-
mowania, analizy systemów komputerowych, doradztwo 
komputerowe, odpłatne udostępnianie komputerowych 
baz danych, obsługa i serwisowanie w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania, 
wypożyczanie komputerów i automatów elektronicznych, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego oraz 
oprogramowania do automatów.

(210) 470531 (220) 2017 04 14
(731) SOLVADIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) solvachem
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla 
przemysłu.

(210) 470768 (220) 2017 04 21
(731) PRIVATE LABEL TISSUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawa Mazowiecka
(540) Private Label Tissue

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetycz-
nymi, preparaty do czyszczenia, kosmetyki, ściereczki nasą-
czane detergentami, do czyszczenia, produkty toaletowe, 
16 papier toaletowy, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki 
papierowe, chusteczki do nosa [papierowe], serwetki stoło-
we papierowe, serwety na stół papierowe.

(210) 470999 (220) 2017 04 26
(731) KOELNER RAWLPLUG IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) rRAWLPLUG

(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne do użytku w technolo-
giach mocujących, produkty chemiczne stosowane w prze-
myśle i w nauce, żywice syntetyczne w stanie surowym, 
nieprzetworzone tworzywa sztuczne, preparaty do harto-
wania i lutowania metali, spoiwa lutownicze, kleje (spoiwa) 
przeznaczone dla przemysłu, mieszanki do gaszenia ognia, 
szczeliwa [chemikalia] do uszczelniania powierzchni, mie-
szaniny do ochrony przeciwpożarowej, chemiczne związki 
kotwiące, preparaty chemiczne do kontrolowania pożarów, 
mieszanki uszczelniające do celów budowlanych [chemicz-
ne], gazy do użytku w aerozolach, 2 mieszanki gruntujące, 
środki gruntujące w postaci farb, preparaty do pokrywania 
powierzchni w celu ochrony przed ścieraniem, powłoki 
do wykańczania betonu, mieszanki antykorozyjne, mie-
szanki powłokowe w postaci lakierów, farby ognioodporne, 
uszczelniające podkłady gruntowe, 3 środki do czyszczenia, 
polerowania, szorowania i ścierania, płótna ścierne, siatki 
ścierne, 4 środki uszczelniające do betonu [oleje], smary 
wiertnicze, preparaty pochłaniające pył, preparaty do sma-
rowania złącz, mieszanki do konserwacji betonu [oleje], 
6 metalowe urządzenia mocujące (przytwierdzające), kołki 
metalowe, nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, kotwy 
metalowe, metalowe pręty zbrojeniowe, haki metalowe, 
metalowe profile, gwoździe metalowe, śruby metalowe, 
nity metalowe, zaciski metalowe, podkładki metalowe, 
metalowe profile, metalowe opaski zaciskowe do kabli, 
uszczelki metalowe, metalowe osłony do rur, metalowe 
tuleje kotwowe, płyty kotwiące z metalu, pojemniki meta-
lowe na narzędzia (puste), pojemniki do pakowania meta-
lowe, budowlane materiały metalowe, metalowe elementy 
fasadowe, metalowe elementy dachowe, pręty z metalu, 
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łączniki rurowe z metalu, metalowe łączniki do prętów, me-
talowe łączniki gwintowane, zatyczki metalowe, metalowe 
wkręty dociskowe, przegrody metalowe do budownictwa, 
pierścienie uszczelniające metalowe, uchwyty kotwowe 
(mocujące) z metalu, uchwyty z metalu, 7 maszyny i ob-
rabiarki, elektryczne narzędzia ręczne i części do nich, hy-
drauliczne narzędzia ręczne i części do nich, pneumatycz-
ne narzędzia ręczne i części do nich, narzędzia maszynowe 
z napędem elektrycznym lub pneumatycznym do klejenia, 
uszczelniania, zszywania, wiercenia, ostrzenia, szlifowania, 
przedmuchiwania, szczotkowania, polerowania, piłowania, 
cięcia piłą, wkręcania śrub i nakrętek oraz części i osprzęt 
do wszystkich uprzednio wymienionych towarów, pisto-
lety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, 
tarcze polerskie, 8 narzędzia i przyrządy sterowane ręcz-
ne, wyroby nożownicze, narzędzia do piłowania i cięcia, 
pistolety do kleju i mas uszczelniających, pompki ręczne, 
mieszadła (narzędzia ręczne), pistolety (narzędzia ręczne), 
młotki, młotki miękkie i młoty, części, osprzęt, akcesoria 
i elementy do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 
wiertła (części narzędzi ręcznych), 9 urządzenia i przyrządy 
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, 
urządzenia i przyrządy do przewodzenia energii elektrycz-
nej, przełączające, transformujące, do gromadzenia energii 
elektrycznej, kontrolno-sterujące, urządzenia zabezpiecza-
jące i ochronne, odzież ochronna chroniąca przed wypad-
kami lub urazami, dyski kompaktowe (cd), cyfrowe dyski 
wideo (dvd), dyski laserowe, pamięci usb, cd-romy i karty 
pamięciowe, podkładki pod myszy, programy komputero-
we wspomagające dobór urządzeń i elementów budowla-
nych, 16 szkoleniowe i dydaktyczne materiały z wyjątkiem 
aparatów, książki, druki, dokumenty drukowane, publikacje 
informacyjne, periodyki, czasopisma okresowe, fotografie, 
obrazy i reprodukcje graficzne, materiały piśmienne, 17 fo-
lie izolacyjne, mieszanki uszczelniające do rur, pierścienie 
gumowe do uszczelniania połączeń rur, klejące mieszanki 
uszczelniające, masy uszczelniające, materiały uszczelniają-
ce, mieszanki mas uszczelniających do uszczelniania i łącze-
nia, taśmy do uszczelniania gwintów rurowych, izolacyjne 
masy uszczelniające, taśma łączeniowa do płyt kartono-
wo-gipsowych, przewody giętkie niemetalowe, gumowe 
rury i przewody rurowe, osłony izolacyjne do przemysło-
wych przewodów rurowych, mieszanki z żywic syntetycz-
nych (półprzetworzone), żywice w formie wytłaczanej, 
powłoki izolacyjne z żywic syntetycznych, żywice termo-
utwardzalne [półprzetworzone], żywice w formie wytła-
czanej do ogólnego użytku przemysłowego, izolacyjne 
żywice akrylowe, lepkie szczeliwa i mieszanki uszczelniają-
ce, szczeliwa do złączy, szczeliwa, rękawice izolacyjne, far-
by izolacyjne, kleje izolacyjne, materiały izolacyjne, listwy 
izolacyjne, płyty izolacyjne, łączniki rurowe niemetalowe, 
pianka silikonowa do termoizolacji, 19 materiały budow-
lane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowa-
ne w budownictwie, cement lub zaprawa murarska jako 
preparaty wyrównujące, mieszanki cementowe, zaprawy 
klejowe do celów budowlanych, zaprawa wiążąca do ce-
lów budowlanych, samotwardniejące masy i zaprawy dla 
zakotwienia elementów mocujących, elementy konstruk-
cyjne z tworzyw sztucznych, piankowe tworzywa sztuczne 
do użytku w budownictwie, masy szpachlowe, ogniotrwa-
łe powłoki cementowe, ogniotrwałe materiały budowlane, 
niemetalowe, materiały niemetalowe do ochrony przeciw-
pożarowej do użytku w budownictwie, 20 gwoździe mocu-
jące, niemetalowe, kołki mocujące, niemetalowe, niemeta-
lowe śruby mocujące, kotwy niemetalowe, śruby kotwowe, 
niemetalowe, urządzenia kotwiące niemetalowe, kołnierze 
do mocowania rur, niemetalowe, mocowania, konekto-

ry i uchwyty do rur, niemetalowe, nakrętki niemetalowe, 
pokrętła niemetalowe, nity, niemetalowe, zatrzaski nieme-
talowe, tuleje gwintowane, niemetalowe, zaciski zabezpie-
czające niemetalowe, niemetalowe elementy złączne, kołki 
rozporowe, niemetalowe, skrzynki niemetalowe na narzę-
dzia, osprzęt niemetalowy do drzwi, bram i okien, pojemniki 
do pakowania niemetalowe, tulejki osłonowe do rur (z two-
rzyw sztucznych), podkładki z tworzyw sztucznych, łączniki 
gwintowe wykonane z tworzyw sztucznych, niemetalowe 
nasadki na śruby, samowiercące kołki niemetalowe, samo-
wiercące śruby niemetalowe, łączniki i złącza, zamknięcia 
do pojemników niemetalowe, zatyczki do otworów nie-
metalowe, łączniki kablowe, złącza i uchwyty, 41 organi-
zowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, 
kongresów, sympozjów oraz seminariów, zwłaszcza w sek-
torze budowlanym, publikowanie literatury instruktażowej, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
usługi nauki na odległość świadczone on-line, 42 doradz-
two techniczne w budownictwie, badania techniczne, 
opracowywanie projektów technicznych, usługi w zakresie 
inspekcji technicznej, projektowanie techniczne.

(210) 471013 (220) 2017 04 27
(731) BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza
(540) SATINO
(510), (511) 19 wyroby betonowe, kostka brukowa, płyty be-
tonowe, w tym chodnikowe i tarasowe, elementy betonowe 
- stopnie schodowe, elementy fasadowe i ogrodzeniowe, ele-
menty konstrukcyjne wspornikowe wykonane z betonu któ-
rych powierzchnia została wykończona poprzez obróbkę śruto-
wania i satynowania wygładzającego, 42 doradztwo w zakresie 
technologii wykańczania powierzchni wyrobów z betonu po-
przez obróbkę śrutowania i satynowania wygładzającego.

(210) 471026 (220) 2017 04 27
(731) WARWIN SPÓŁKA AKCyjNA, Warka
(540) dobry CyDR Z NAjLEPSZyCh ODMIAN POLSKICh 

jABŁEK
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.07.13, 05.07.22, 19.07.01
(510), (511) 33 cydr.

(210) 471030 (220) 2017 04 27
(731) WARWIN SPÓŁKA AKCyjNA, Warka
(540) dobre PERRy Z NAjLEPSZyCh ODMIAN POLSKICh 

GRUSZEK

(531) 05.07.15, 05.07.22, 19.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 perry (gruszecznik).

(210) 471064 (220) 2017 04 27
(731) PANELOWy SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza
(540) panexpert

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, prezentowanie w mediach produktów dla celów 
sprzedaży detalicznej, dystrybucja materiałów reklamowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom, prowadzenie wyspecja-
lizowanych sklepów z dywanami, chodnikami, pokryciami 
podłogowymi oraz pokryciami ściennymi, farbami i szkłem, 
meblami, artykułami gospodarstwa domowego, sprzedaż 
prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej i przez In-
ternet dotycząca towarów: środki do czyszczenia i polerowa-
nia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, 
środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, środki 
czyszczące do szkła, woski do polerowania, naturalne woski 
do podłóg, woski do parkietów, ścierki, ścierki do mycia pod-
łóg, ścierki do wycierania kurzu, mopy, dywany, chodniki, po-
krycia podłogowe oraz pokrycia ścienne, farby i szkło, meble, 
artykuły gospodarstwa domowego, sprzedaż detaliczna na-
stępujących artykułów: środki do czyszczenia i polerowania, 
środki czyszczące do użytku domowego, środki czyszczą-
ce do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące 

w sprayu do użytku domowego, środki czyszczące do szkła, 
woski do polerowania, naturalne woski do podłóg, woski 
do parkietów, ścierki, ścierki do mycia podłóg, ścierki do wy-
cierania kurzu, mopy, 36 pośrednictwo w sprawach majątku 
nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, ad-
ministrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomo-
ści, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi, usługi finansowe, kupno i sprzedaż nieru-
chomości na własny rachunek, 37 instalowanie drzwi i okien, 
tynkowanie, 39 pośrednictwo w transporcie, usługi transpor-
tu drogowego towarów.

(210) 471132 (220) 2017 04 30
(731) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) beSmart B[o]x

(531) 26.01.06, 26.15.01, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż doładowań telefonicznych, sprzedaż 
kart podarunkowych (gift cards) i kart przedpłaconych (itunes, 
google play), sprzedaż ubezpieczeń, w tym podróżnych, komu-
nikacyjnych, NNW, nieruchomości, sprzedaż czekoladek sper-
sonalizowanych i/lub o spersonalizowanej treści (czekoladowy 
telegram), sprzedaż usług i produktów za pomocą urządzenia 
samoobsługowego, np. ebooki, audiobooki, lotto, sprzedaż 
biletów komunikacyjnych, sprzedaż kart sportowych, sprzedaż 
gier, 36 usługa polegająca na opłacaniu rachunków w imieniu 
osób trzecich, udzielanie pożyczek, realizacja przekazów pie-
niężnych, usługa polegająca na umożliwieniu klientom doko-
nywania płatności za produkty ze sklepu bez udziału kasjera/
kasjerki (kasa samoobsługowa), usługa polegająca na umożli-
wieniu zakupu kodów energetycznych, 39 zamawianie kwia-
tów, zamawianie książek z dostawą do wybranego sklepu, 
nadawanie/odbiór przesyłek kurierskich, zamawianie taksówek, 
zamawianie usług (np. sprzątanie, catering), usługa polegająca 
na wysyłaniu spersonalizowanych czekoladek i/lub o sperso-
nalizowanej treści do wskazanych przez klienta osób (czekola-
dowy telegram), 40 usługa polegająca na drukowaniu doku-
mentów dla osób trzecich, usługa polegająca na drukowaniu 
kuponów rabatowych na zakupy w sklepach dla osób trzecich, 
41 usługa polegająca na oferowaniu biletów na imprezy oko-
licznościowe, rozrywkowe oraz kulturalne dla osób trzecich, roz-
rywka, 44 usługa polegająca na oferowaniu abonamentów/pa-
kietów medycznych w imieniu osób trzecich, usługa polegająca 
na umożliwieniu rezerwacji wizyt u specjalistów medycznych.

(210) 471133 (220) 2017 04 30
(731) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) beSmart B[ ]x
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(531) 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż doładowań telefonicznych, 
sprzedaż kart podarunkowych (gift cards) i kart przed-
płaconych (itunes, google play), sprzedaż ubezpieczeń 
w tym podróżnych, komunikacyjnych, NNW, nieruchomo-
ści, sprzedaż czekoladek spersonalizowanych i/lub o sper-
sonalizowanej treści (czekoladowy telegram), sprzedaż 
usług i produktów za pomocą urządzenia samoobsługo-
wego, np. ebooki, audiobooki, lotto, sprzedaż biletów ko-
munikacyjnych, sprzedaż kart sportowych, sprzedaż gier, 
36 usługa polegająca na opłacaniu rachunków w imieniu 
osób trzecich, udzielanie pożyczek, realizacja przekazów 
pieniężnych, usługa polegająca na umożliwieniu klientom 
dokonywania płatności za produkty ze sklepu bez udziału 
kasjera/kasjerki (kasa samoobsługowa), usługa polegająca 
na umożliwieniu zakupu kodów energetycznych, 39 za-
mawianie kwiatów, zamawianie książek z dostawą do wy-
branego sklepu, nadawanie/odbiór przesyłek kurierskich, 
zamawianie taksówek, zamawianie usług (np. sprzątanie, 
catering), usługa polegająca na wysyłaniu spersonali-
zowanych czekoladek i/lub o spersonalizowanej treści 
do wskazanych przez klienta osób (czekoladowy tele-
gram), 40 usługa polegająca na drukowaniu dokumentów 
dla osób trzecich, usługa polegajaca na drukowaniu kupo-
nów rabatowych na zakupy w sklepach dla osób trzecich, 
41 usługa polegająca na oferowaniu biletów na imprezy 
okolicznościowe, rozrywkowe oraz kulturalne dla osób 
trzecich, rozrywka, 44 usługa polegająca na oferowaniu 
abonamentów/pakietów medycznych w imieniu osób 
trzrcich, usługa polegająca na umożliwieniu rezerwacji 
wizyt u specjalistów medycznych.

(210) 471135 (220) 2017 04 30
(731) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) beSmart B[o]x Zakupy Usługi Rozrywka

(531) 26.01.06, 26.15.01, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż doładowań telefonicznych, sprze-
daż kart podarunkowych (gift cards) i kart przedpłaconych 
(itunes, google play), sprzedaż ubezpieczeń w tym podróż-
nych, komunikacyjnych, NNW, nieruchomości, sprzedaż cze-
koladek spersonalizowanych i/lub o spersonalizowanej treści 
(czekoladowy telegram), sprzedaż usług i produktów za po-
mocą urządzenia samoobsługowego, np. ebooki, audiobo-
oki, lotto, sprzedaż biletów komunikacyjnych, sprzedaż kart 
sportowych, sprzedaż gier, 36 usługa polegająca na opła-
caniu rachunków w imieniu osób trzecich, udzielanie poży-
czek, realizacja przekazów pieniężnych, usługa polegająca 
na umożliwieniu klientom dokonywania płatności za pro-
dukty ze sklepu bez udziału kasjera/kasjerki (kasa samoob-
sługowa), usługa polegajaca na umożliwieniu zakupu ko-
dów energetycznych, 39 zamawianie kwiatów, zamawianie 
książek z dostawą do wybranego sklepu, nadawanie/odbiór 
przesyłek kurierskich, zamawianie taksówek, zamawianie 
usług (np. sprzątanie, catering), usługa polegająca na wysyła-
niu spersonalizowanych czekoladek i/lub o spersonalizowa-

nej treści do wskazanych przez klienta osób (czekoladowy 
telegram), 40 usługa polegająca na drukowaniu dokumen-
tów dla osób trzecich, usługa polegająca na drukowaniu ku-
ponów rabatowych na zakupy w sklepach dla osób trzecich, 
41 usługa polegająca na oferowaniu biletów na imprezy oko-
licznościowe, rozrywkowe oraz kulturalne dla osób trzecich, 
rozrywka, 44 usługa polegająca na oferowaniu abonamen-
tów/pakietów medycznych w imieniu osób trzecich, usługa 
polegająca na umożliwieniu rezerwacji wizyt u specjalistów 
medycznych.

(210) 471184 (220) 2017 05 04
(731) TITENKOW OLEG ZAŁĘSKI MATEUSZ FRONT  

SPÓŁKA CyWILNA, Demlin
(540) FRONT

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.04
(510), (511) 20 akcesoria do przechowywania ubrań, bar-
ki [meble], barki przenośne [meble], barki ruchome, barki 
ruchome [meble], biblioteczki [regały na książki], biurka, 
biurka i stoły, biurka modułowe [meble], biurka z regulacją 
wysokości, blaty [części mebli], blaty kuchenne [meble], bla-
ty stołowe, blaty wierzchnie do szafek, boazeria meblarska, 
niemetalowe części półek, dekoracyjne listwy wykończe-
niowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli 
robionych na wymiar, dekoracyjne listwy wykończeniowe 
z drewna do mebli, dekoracyjne listwy wykończeniowe 
z tworzywa sztucznego do mebli, dekoracyjne listwy wy-
kończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych 
na wymiar, dekoracyjne panele drewniane [meble], dodat-
kowe części blatu rozkładanego stołu, drewniane komody 
pokryte papierem ozdobnym, drewniane parawany z deko-
racyjną kratownicą, drewniane półki i stojaki [meble], drzwi 
do mebli, drzwi do mebli wykonane z materiałów niemeta-
lowych, drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, 
drzwi do mebli ze szkła, drzwi do szaf, drzwi do szafek, drzwi 
przechylne metalowe [części mebli], drzwi przechylne nie-
metalowe [części mebli], drzwi przesuwne do mebli, drzwi 
przesuwne do szaf, drzwi przezroczyste ze szkła do mebli, 
drzwiczki do mebli, ekrany działowe w formie mebli, ekrany 
[meble], ekrany [meble] do celów pokazowych, wystawo-
wych, elementy dzielące przestrzeń [meble], niemetalowe 
elementy łączące do mebli, elementy mebli segmentowych, 
niemetalowe [meble], elementy meblowe, elementy me-
talowe mebli segmentowych [meble], elementy mocujące 
do mebli, niemetalowe, elementy mocujące do półek, nie-
metalowe, elementy wnętrza szaf, elementy wykończenio-
we szuflad, niemetalowe, etażerki, fronty do szaf i szafek, 
fronty do szafek, fronty szuflad, gabloty [inne niż chłodnicze 
szafy przeszklone], gabloty [inne niż chłodnicze lady prze-
szklone], garderoby, kartoteki [meble], komódki z szuflada-
mi, komody, komody [meble], komody ścienne, komplety 
mebli do salonu, komputerowe stanowiska pracy [meble], 
konsole [meble] do montażu sprzętu elektronicznego [pul-
pity sterownicze], konstrukcje półek, nie z metalu [meble], 
kontuary [meble], kontuary [stoły], kredensy, kredensy [me-
ble], kredensy na serwis do podawania herbaty [chadansu], 
kredensy, toaletki, komody, ławostoły, ławy [meble], meble, 
meble do salonu, meble do wnętrz, meble domowe, me-
ble domowe wykonane z drewna, meble drewniane, meble 
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modułowe [kombinowane], meble wykonane z substytu-
tów drewna, meble z przegrodami na butelki [barki], meblo-
ścianki, modułowe układy półek [meble], moduły do prze-
chowywania [meble], niemetalowy osprzęt do szafek, nogi 
do mebli, nogi stołowe, nóżki meblowe niemetalowe, pa-
nele drewniane do mebli, panele rozdzielające [przegrody], 
panele tylne [części mebli], płyty meblowe, przemieszczalne 
niemetalowe regały do przechowywania [meble], przenośne 
powierzchnie do pracy [meble], regały do przechowywania, 
regały, regały drewniane [meble], regały [meble], ramy, ramy 
do mebli, segmenty do przechowywania [meble], segmenty 
półek drewnianych [meble], stoliczki na kolana, stoliczki pod 
laptopy, stoliki, stoliki do herbaty, stoliki kawowe, stoliki kom-
puterowe, stoliki na kółkach do serwowania, stoliki przy ka-
napie, stoliki składane, stoły, systemy półkowe [regały], szafki, 
szafki [części zestawu], wyroby stolarskie.

(210) 471269 (220) 2017 05 05
(731) MUChA TOMASZ, Bobrów
(540) 

(531) 03.01.14, 29.01.12, 03.01.24, 21.01.25
(510), (511) 25 bielizna osobista, dzianina, damskie koszule 
nocne, koszule, koszule do spania, krótkie piżamy damskie, 
komplety koszulek i spodenek, legginsy, majtki, odzież dam-
ska, okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, piżamy, 
podkoszulki, peniuary, szlafroki, ubrania z trykotu, ubrania 
dziecięce, 35 promocja sprzedaży, reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsu-
mentów, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz osób trzecich, pośredniczenie w umowach doty-
czących sprzedaży i zakupu towarów, usługi hurtowni i skle-
pów detalicznych z odzieżą, bielizną dzienna i nocną dla do-
rosłych i dzieci.

(210) 471270 (220) 2017 05 05
(731) MUChA TOMASZ, Bobrów
(540) What’s ThE KING BED Without the Queen?

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 25 bielizna osobista, dzianina, damskie koszule 
nocne, koszule, koszule do spania, krótkie piżamy damskie, 
komplety koszulek i spodenek, legginsy, majtki, odzież dam-
ska, okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, piżamy, 
podkoszulki, peniuary, szlafroki, ubrania z trykotu, ubrania 
dziecięce, 35 promocja sprzedaży, reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsu-
mentów, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz osób trzecich, pośredniczenie w umowach doty-
czących sprzedaży i zakupu towarów, usługi hurtowni i skle-
pów detalicznych z odzieżą, bielizną dzienną i nocną dla do-
rosłych i dzieci.

(210) 471271 (220) 2017 05 05
(731) MUChA TOMASZ, Bobrów
(540) sleeping Beauty

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 25 bielizna osobista, dzianina, damskie koszule 
nocne, koszule, koszule do spania, krótkie piżamy damskie, 
komplety koszulek i spodenek, legginsy, majtki, odzież dam-
ska, okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, piżamy, 
podkoszulki, peniuary, szlafroki, ubrania z trykotu, ubrania 
dziecięce, 35 promocja sprzedaży, reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsu-
mentów, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz osób trzecich, pośredniczenie w umowach doty-
czących sprzedaży i zakupu towarów, usługi hurtowni i skle-
pów detalicznych z odzieżą, bielizną dzienną i nocną dla do-
rosłych i dzieci.

(210) 471272 (220) 2017 05 05
(731) MUChA TOMASZ, Bobrów
(540) 

(531) 29.01.14, 21.01.25, 03.07.05, 03.07.24
(510), (511) 25 bielizna osobista, dzianina, damskie koszule 
nocne, koszule, koszule do spania, krótkie piżamy damskie, 
komplety koszulek i spodenek, legginsy, majtki, odzież dam-
ska, okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, piżamy, 
podkoszulki, peniuary, szlafroki, ubrania z trykotu, ubrania 
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dziecięce, 35 promocja sprzedaży, reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsu-
mentów, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz osób trzecich, pośredniczenie w umowach doty-
czących sprzedaży i zakupu towarów, usługi hurtowni i skle-
pów detalicznych z odzieżą, bielizną dzienną i nocną dla do-
rosłych i dzieci.

(210) 471273 (220) 2017 05 05
(731) MUChA TOMASZ, Bobrów
(540) LO VE SE NSIS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 25 bielizna osobista, dzianina, damskie koszule 
nocne, koszule, koszule do spania, krótkie piżamy damskie, 
komplety koszulek i spodenek, legginsy, majtki, odzież dam-
ska, okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, piżamy, 
podkoszulki, peniuary, szlafroki, ubrania z trykotu, ubrania 
dziecięce, 35 promocja sprzedaży, reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsu-
mentów, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz osób trzecich, pośredniczenie w umowach doty-
czących sprzedaży i zakupu towarów, usługi hurtowni i skle-
pów detalicznych z odzieżą, bielizną dzienną i nocną dla do-
rosłych i dzieci.

(210) 471274 (220) 2017 05 05
(731) ChUChRACKI MAREK PhU METREX, Poznań
(540) webber +

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.07.13, 24.13.04
(510), (511) 3 mydła, detergenty, środki piorące, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania oraz ścierania, wo-
ski do polerowania, woski pralnicze, preparaty do usuwania 
wosku, preparaty wybielające, szorujące i ścierne, preparaty 
do odwapniania i usuwania kamienia kotłowego do celów 
domowych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do usu-
wania plam, preparaty odtłuszczające, preparaty do czysz-
czenia rur odpływowych i zlewów, 11 kuchenny sprzęt 
elektryczny do gotowania, smażenia, pieczenia, opiekania, 
zaparzania, elektryczne urządzenia do zaparzania kawy 
i herbaty, ekspresy do kawy, przenośne urządzenia grzewcze, 
czajniki elektryczne, opiekacze: pieczywa, kanapek, gofrow-
nice elektryczne, frytownice elektryczne, rożen, elektryczne 
formy do wypiekania: ciasta, wafli, elektryczne garnki ciśnie-
niowe, aparatura chłodząca do napojów, aparatura do susze-
nia, elektryczne urządzenia do suszenia owoców, aparatura 
i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura i urządze-
nia do wytwarzania lodu, aparaty do jonizacji i uzdatniania 
powietrza, filtry do kawy elektryczne, filtry do wody pitnej, 

grzejniki, grzejniki elektryczne, kuchenki, kuchenki mikro-
falowe, lampy do układania włosów, lodówki, nawilżacze 
do grzejników centralnego ogrzewania, podgrzewacze bu-
telek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze powietrza, 
podgrzewacze talerzy, aparatura do podgrzewania wody, su-
szarki do bielizny elektryczne, suszarki do włosów, umywal-
kowe suszarki łazienkowe do rąk, suszarki powietrze, szyb-
kowary elektryczne, tostery, urządzenia do filtrowania wody, 
urządzenia do kąpieli, urządzenia elektryczne do ogrzewa-
nia, urządzenia i instalacje do gotowania, urządzenia klima-
tyzacyjne, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, 
wyciągi wentylacyjne, zamrażarki, części zamienne i akce-
soria do artykułów wymienionych w tej klasie, urządzenia 
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, 
chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę, in-
stalacje sanitarne, instalacje i urządzenia wentylacyjne [kli-
matyzacyjne] wyciągi wentylacyjne, filtry do klimatyzacji, 
21 mopy, tkaniny jednorazowego użytku impregnowane 
chemikaliami lub związkami chemicznymi, ściereczki jed-
norazowego użytku służące do sprzątania w gospodarstwie 
domowym nie impregnowane chemikaliami lub związkami 
chemicznymi, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, 
internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę 
bezpośrednią: sprzętu AGD, sprzętu RTV, sprzętu sportowe-
go, przyborów kuchennych nieelektrycznych, elektryczne-
go sprzętu gospodarstwa domowego: miksery, malaksery, 
krajalnice do chleba i wędlin, młynki elektryczne do kawy, 
wyciskacze do owoców, sokowirówki, maszynki do miele-
nia mięsa, wielofunkcyjne roboty kuchenne, odkurzacze, 
węże i ssawki do odkurzaczy, filtry do odkurzaczy, froterki, 
elektroszczotki, turboszczotki, urządzenia do czyszczenia 
podłóg i dywanów, urządzenia do zbierania płynnych za-
nieczyszczeń, urządzenia do czyszczenia parą, maszyny 
i urządzenia elektryczne do prania dywanów, maselnice 
elektryczne, maszynki do siekania mięsa, młynki do pieprzu 
inne niż ręczne, noże elektryczne, nożyce elektryczne, żelaz-
ka elektryczne, wagi, naczyń i urządzeń do gospodarstwa 
domowego, naczyń i wyrobów ze szkła, fajansu i porcela-
ny, artykułów czyszczących dla celów przemysłowych, go-
spodarstw domowych i kuchni, a mianowicie ścierki, gąbki, 
urządzenia do czyszczenia naczyń i szorowania garnków, 
szczotki i przyrządy do czyszczenia podłóg z napędem ręcz-
nym, małe artykuły do czyszczenia z tworzyw sztucznych 
lub plastiku, a mianowicie szczotki do rąk, miotełki ręczne, 
przyrządy do mycia okien, włączając wycieraczki do okien, 
rękawice do prac domowych, kuchenne filtry do pochłania-
nia pary, ścierki do okularów, pokrowce na deski do prasowa-
nia i podkłady do prasowania, filtry do kawy nieelektryczne, 
filtry do kawy papierowe, filtry do klimatyzacji, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, 
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia 
w wodę, instalacje sanitarne, produkty związane z wystro-
jem wewnętrznym oraz zewnętrznym powierzchni wnętrz, 
preparaty do szorowania, mycia, czyszczenia, polerowania, 
nabłyszczania, środki myjące, czyszczące, polerujące, konser-
wujące, płyny do naczyń, udróżniające rury, usługi reklamy 
i promocji urządzeń i przyborów kuchennych w tym sprzętu 
AGD, sprzętu RTV i sprzętu sportowego, usługi przedstawi-
cielstw handlowych, 39 usługi w zakresie dostarczania za-
mówionych towarów, usługi transportowe, usługi magazy-
nowania, pakowania i kompletacji towarów.

(210) 471494 (220) 2017 05 11
(731) WOjENKOWSKI WOjCIECh ZAKŁADy PRODUKCjI 

CUKIERNICZEj VOBRO, Brodnica
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(540) Vobro Toffees with cocoa cream

(531) 01.15.23, 05.03.13, 08.01.22, 19.03.03, 25.01.15, 27.05.01, 
29.01.15, 26.02.07, 26.04.02

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodycze, 
czekolady, bombonierki, ciastka, cukierki, pastylki, wiśnie 
w czekoladzie, wafle i wafelki, batony, chałwa, napoje na ba-
zie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, 
galaretki owocowe, mleczne pianki w czekoladzie, lody.

(210) 471496 (220) 2017 05 11
(731) WOjENKOWSKI WOjCIECh ZAKŁADy PRODUKCjI 

CUKIERNICZEj VOBRO, Brodnica
(540) Vobro Toffees with white cream

(531) 01.15.23, 05.03.13, 08.01.12, 19.03.03, 25.01.15, 26.02.07, 
26.04.02, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodycze, 
czekolady, bombonierki, ciastka, cukierki, pastylki, wiśnie 
w czekoladzie, wafle i wafelki, batony, chałwa, napoje na ba-
zie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, 
galaretki owocowe, mleczne pianki w czekoladzie, lody.

(210) 471498 (220) 2017 05 11
(731) WOjENKOWSKI WOjCIECh ZAKŁADy PRODUKCjI 

CUKIERNICZEj VOBRO, Brodnica
(540) Vobro dark Toffees with white cream

(531) 01.15.23, 05.03.13, 08.01.22, 19.03.03, 25.01.15, 26.02.07, 
26.04.02, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodycze, 
czekolady, bombonierki, ciastka, cukierki, pastylki, wiśnie 
w czekoladzie, wafle i wafelki, batony, chałwa, napoje na ba-
zie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, 
galaretki owocowe, mleczne pianki w czekoladzie, lody.

(210) 471629 (220) 2017 05 13
(731) NIEBRZyDOWSKA MILENA TADAM 

FAShION&MARKETING, Warszawa
(540) TADAM
(510), (511) 35 usługi w zakresie: prowadzenia agencji re-
klamowej, badań rynkowych, produkowania filmów rekla-
mowych, projektowania materiałów reklamowych, reklamy, 
reklamy telewizyjnej, radiowej, internetowej, zewnętrznej, 
marketingu, telemarketingu, organizowania pokazów mody 
w celach handlowych, w szczególności dla branży mody, 
usługi doradcze w zakresie: doradztwa biznesowego, pomo-
cy przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi oraz zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
efektywności biznesowej, w szczególności dla branży mody, 
usługi public relations, 41 usługi w zakresie: doradztwa za-
wodowego, kształcenia praktycznego, organizacji szkoleń, 
warsztatów, seminariów, kursów on-line i offline, szkoleń 
indywidualnych, w szczególności dla branży mody, usługi 
w zakresie: organizowania konferencji, spotkań, sympozjów, 
koncertów, konkursów, loterii, pokazów mody w celach roz-
rywkowych, w szczególności dla branży mody.

(210) 471642 (220) 2017 05 15
(731) SyNOPTIS PhARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FORTE APTEO MED
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci 
kremów, kosmetyki w formie żelów, kremy do ciała, mydła, 
nielecznicze pasty do zębów, 5 kosmetyki lecznicze, pro-
dukty farmaceutyczne, leki, witaminy, preparaty mineralne 
do celów leczniczych, mineralne wody do celów leczni-
czych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy die-
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ty, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty 
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecz-
nicze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, krwiopochod-
ne, biotechnologiczne do celów medycznych, szczepionki, 
surowice, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
płyny farmaceutyczne, plastry, opatrunki gipsowe, mate-
riały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, 
środki odkażające, leki do celów weterynaryjnych, produkty 
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, prepara-
ty diagnostyczne do celów medycznych, kremy lecznicze, 
10 instrumenty medyczne, sprzęt i instrumenty chirurgiczne 
do użytku stomatologicznego, urządzenia i instrumenty chi-
rurgiczne do użytku weterynaryjnego.

(210) 471759 (220) 2017 05 17
(731) SZOT DOMINIK RED PEARL BUSINESS CONSULTING, 

Parkowe Wzgórze
(540) Fightertoy
(510), (511) 25 ubrania sportowe i obuwie sportowe 
do uprawiania sportów walki, w tym wschodnich sztuk wal-
ki, i sportów siłowych, w tym do boksu, karate, kickboxingu, 
sanshou, taekwondo, judo, sumo, sambo, shoot boxingu, ju-
-jitsu, zapasów i kulturystyki, w tym podkoszulki, spodenki, 
kimona, opaski na głowę, trykoty, skarpety, paski, pasy, szale, 
szarfy, rytualne stroje do uprawiania wschodnich sztuk walki 
i dodatki do nich, obuwie rytualne do uprawiania wschod-
nich sztuk walki, 28 rękawice bokserskie i do kick-boxingu, 
ochraniacze używane w sportach siłowych i sportach walki, 
w tym ochraniacze głowy, ringi bokserskie i kick-boxingu, 
maty do uprawiania zapasów, judo, sumo i sambo, sztangi 
do podnoszenia ciężarów, hantle, pasy do podnoszenie cię-
żarów, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, sprzęt do uprawia-
nia kulturystki, 41 usługi w zakresie nauczania boksu, kara-
te, kick-boxingu, sanshou, taekwondo, judo, sumo, sambo, 
shoot boxingu, ju-jitsu, zapasów i kulturystyki oraz kursowe 
szkolenie instruktorów i prowadzenie szkół w tym zakresie 
oraz w zakresie samoobrony, organizowanie i prowadzenie 
imprez sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowa-
dzenie zajęć sportowych stałych, kursowych, specjalistycz-
nych, organizowanie i prowadzenie pokazów sportowych.

(210) 471906 (220) 2017 05 19
(731) EL-DŻI-EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) Family Park

(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.11.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej zabawek, arty-
kułów sportowych, pamiątek, wyrobów jubilerskich, książek, 
artykułów papierniczych świadczone w parkach rozrywki, 
41 organizowanie i prowadzenie usług w zakresie rozryw-
ki i wypoczynku oraz miejsc zabaw dla dzieci i dorosłych, 
usługi parków rozrywki, usługi lunaparku, centra rozrywki, 
usługi rozrywkowe dla dzieci i dorosłych, usługi dziecięcych 
placów zabaw, organizowanie rozrywki, planowanie i orga-

nizowanie imprez okolicznościowych, organizacja rozrywki 
na imprezy urodzinowe, organizowanie gier i konkursów, 
organizowanie zajęć i imprez edukacyjnych, organizowanie 
zajęć i imprez rekreacyjnych, organizowanie zajęć i imprez 
sportowych, organizowanie zajęć i imprez w celach kultural-
nych, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja], 
udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, usłu-
gi edukacyjne świadczone dla dzieci, edukacja sportowa, 
kształcenie ruchowe dla dzieci, świadczenie usług eduka-
cyjno-rozrywkowych dla dzieci, usługi edukacyjne związa-
ne z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, nauka tańca 
dla dzieci, nauczanie języków obcych, organizacja wystaw 
w celach edukacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych lub 
rozrywkowych, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby 
rozrywki, zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć 
rekreacyjnych na świeżym powietrzu, 43 oferowanie żywno-
ści i napojów dla gości, usługi w zakresie przygotowywania 
jedzenia i napojów, obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, organizacja cateringu 
na imprezy urodzinowe, kafeterie [bufety], usługi opieki nad 
dziećmi świadczone w obiektach handlowych, zapewnianie 
opieki nad dziećmi po szkole.

(210) 471932 (220) 2017 05 22
(731) AGRO-EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) agro-expert.pl

(531) 29.01.13, 27.05.01, 15.07.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie za-
mówień handlowych, reklama on-line za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, usługi w zakresie nabywania dla osób trze-
cich, zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw.

(210) 471936 (220) 2017 05 22
(731) jANUS.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) PL bio

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne 
oraz surowce naturalne- dodatki chemiczne do nawozów.
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(210) 471970 (220) 2017 05 22
(731) KLIMIUK MONIKA FhU SKLEP WIELOBRANŻOWy, 

Ciechocinek
(540) CIEChOCIŃSKIE PIWO Tężniowe MOCNE

(531) 05.11.15, 07.11.25, 25.01.15, 26.02.07, 09.01.07, 27.05.01, 
29.01.13

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

(210) 471986 (220) 2017 05 22
(731) LEONARDO hOLDING SPÓŁKA AKCyjNA, Myślenice
(540) Z

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 9 karty magnetyczne zakodowane, karty z ukła-
dem scalonym lub mikroprocesorem, oprogramowanie do gier 
komputerowych, oprogramowanie komputerowe nagrane, 
magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki danych, pa-
mięci zewnętrzne USB, pliki do ściągnięcia do telefonu ko-
mórkowego, programy komputerowe [software ładowalny], 
publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], 35 agencje 
reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, badania marke-
tingowe, marketing, telemarketing, badania opinii publicznej, 
badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
usługi porównywania cen, oferowanie w mediach produktów 
dla handlu detalicznego, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja materia-
łów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], pro-
gnozy ekonomiczne, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom, pozyskiwanie i systematyzacja danych do kom-
puterowych baz danych, udostępnianie komputerowych baz 
danych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
księgowość, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, son-
daże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 

reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputero-
wych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, public relations, publikowanie tekstów spon-
sorowanych, rachunkowość, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, zestawienia statystyczne, tworzenie tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów i usług pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub 
zapoznać się z opisem usług oraz kupować te towary i usłu-
gi, za pośrednictwem Internetu, w zakresie: oprogramowania 
komputerowego, gier komputerowych, publikacji i programów 
komputerowych edukacyjnych w dziedzinie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, zarządzania finansami, oszczędzania, 
inwestowania, prowadzenie programów lojalnościowych lub 
partnerskich, 36 analizy finansowe, usługi finansowe, zarządza-
nie finansami, informacje finansowe, doradztwo w sprawach 
finansowych, informacje bankowe, operacje bankowe, banki 
z dostępem bezpośrednim np. przez Internet [home banking], 
oszczędności za pośrednictwem banków, zbiórki funduszy 
na cele dobroczynne, biura informacji kredytowej, notowa-
nia giełdowe, pośrednictwo giełdowe, inwestycje kapitałowe, 
lokaty kapitałowe, emisja, obsługa i usługi w zakresie kart de-
betowych, kart kredytowych i kart typu „prepaid”, transakcje 
finansowe, transfer elektroniczny kapitału, operacje walutowe, 
wymiana walut, 38 poczta elektroniczna, przesyłanie informa-
cji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie 
kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezaku-
pami, udostępnianie i obsługa forów internetowych, udostęp-
nianie i obsługa internetowych chatroomów, usługi ogłoszeń 
elektronicznych [telekomunikacja], usługi portali komunikacyj-
nych i informacyjnych, umożliwianie dostępu do portalu z in-
formacjami finansowymi, podatkowymi, prawnymi, umożli-
wianie dostępu do portalu z informacjami w zakresie edukacji 
w dziedzinie zarządzania finansami, prowadzenia działalności 
gospodarczej, inwestowania, oszczędzania, 41 organizowanie 
i obsługa konferencji, kongresów, sympozjów, szkoleń w za-
kresie rozrywki i edukacji w dziedzinie finansów, działalności 
gospodarczej, oszczędzania, inwestowania, organizowanie kon-
kursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek, 
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacje 
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elek-
troniczne on-line nie do pobrania, nauczanie w zakresie zarzą-
dzania finansami, inwestowania, oszczędzania, prowadzenia 
działalności gospodarczej, sprawdziany edukacyjne, 42 progra-
mowanie komputerów, projektowanie systemów komputero-
wych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowe-
go, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla 
osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek 
internetowych, instalacje oprogramowania komputerowego.

(210) 472029 (220) 2017 05 23
(731) MILCZARKIEWICZ PAWEŁ, Warszawa
(540) Na świeżo CATERING
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(531) 11.01.01, 11.01.03, 11.01.04, 25.01.05, 26.01.01, 26.01.04, 
26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering).

(210) 472031 (220) 2017 05 23
(731) RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCyjNA, 

Warszawa
(540) Raiffeisen POLBANK to nasze miejsce

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.15, 03.03.01, 03.03.15, 
03.03.24

(510), (511) 9 nagrane filmy, płyty fonograficzne i kasety vi-
deo, odtwarzacze płyt i kaset oraz komputery, 16 upomin-
ki: albumy, kalendarze, książki, zakładki do książek, notesy, 
reprodukcje obrazów, pióra, 35 usługi związane z zarządza-
niem zasobami ludzkimi zarówno w komunikacji wewnątrz 
bankowej oraz prezentowanej na zewnątrz banku dotyczące 
tzw. wewnętrznej polityki personalnej banku, organizowanie 
targów pracy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych 
i ofert, rekrutacja personelu, prezentacje dotyczące działal-
ności i oferowanych usług banku, 38 przesyłanie informacji 
za pomocą komputera, 41 obsługa konferencji.

(210) 472045 (220) 2017 05 24
(731) ADAMCZAK WALDEMAR, Leszno
(540) WATRONIK

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki, prasy ma-
szynowe (mechaniczne i ręczne), maszyny zaciskowe, 
oprzyrządowanie maszyn, maszyny do odciskania do ce-
lów przemysłowych, maszyny do produkcji złączy, maszyny 
do stosowania w produkcji obwodów elektrycznych i elek-
tronicznych, prasy montażowe, prasy napędzane pneuma-
tycznie, 9 złączki do przewodów [elektryczność], kable elek-
troniczne, kable elektryczne, okablowanie elektryczne, kable 
połączeniowe, kable metalowe [elektryczne], kable elek-
tryczne do łączenia, złącza kablowe do kabli elektrycznych, 
złącza do obwodów elektrycznych, złącza do kabli, wiązki 
kablowe, okablowanie przemysłowe.

(210) 472050 (220) 2017 05 24
(731) LEASING MIKRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin

(540) LEASING MIKRO

(531) 03.13.16, 03.13.24, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi udzielania i pożyczek i kredytów, usłu-
gi leasingowe.

(210) 472065 (220) 2017 05 24
(731) V.LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Warszawa

(540) AMBER LEGEND
(510), (511) 3 kosmetyki, wybielające i odmładzające kremy 
do twarzy na dzień i na noc, rozjaśniające kremy do twa-
rzy na dzień i na noc, kremy do twarzy, szampony do wło-
sów, odżywki do włosów, środki do pielęgnacji włosów 
z bursztynem.

(210) 472070 (220) 2017 05 24
(731) POWIERSKA-CZARNy jOLANTA INSTyTUT GENETyKI 

SĄDOWEj, Bydgoszcz
(540) biomarkers

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 42 usługi laboratoryjne, usługi laboratoriów 
medycznych, usługi laboratoriów biologicznych, usługi la-
boratoriów analitycznych, usługi laboratoriów chemicznych, 
usługi laboratoriów badania żywności, badania naukowe 
w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, badania gene-
tyczne, genetyczne pobieranie odcisków palców, badania 
daktyloskopijne, usługi testów DNA w celu ustalenia ojco-
stwa (usługi laboratoryjne), testy bakteriologiczne, analizy 
i badania laboratoryjne, analizy i badania bakteriologiczne, 
analizy i badania biologiczne, analizy i badania chemiczne, 
analizy i badania biochemiczne, analizy i badania fizyko-
chemiczne, badania biotechnologiczne, badania kliniczne 
i badania medyczne, przeprowadzanie prób klinicznych, 
przygotowywanie próbek biologicznych do celów badaw-
czych, przygotowywanie próbek immunohistologicznych 
do analizy w laboratoriach badawczych, usługi w zakresie 
analizy krwi, analiza surowicy krwi ludzkiej do badań me-
dycznych, analiza tkanek ludzkich do badań medycznych, 
usługi w zakresie badań i testów w dziedzinie bakteriologii 
i wirusologii, analizy toksyczności, testy toksyczności do ce-
lów badawczych, wydawanie informacji toksykologicznych, 
analizy pisma ręcznego [grafologia], badania przesiewowe 
DNA do celów badań naukowych, badania i opracowywa-
nie szczepionek i leków, badania w dziedzinie farmakoge-
netyki, badania w dziedzinie żywności, badania żywności, 
badania mikrobiologiczne żywności, badania fizykoche-
miczne żywności, analizy wody, usługi kontroli jakości wody, 
doradztwo techniczne w zakresie usług badawczych doty-
czących artykułów spożywczych i suplementów diety, kon-
trola artykułów spożywczych, kontrola jakości dotycząca 
higieny żywności, konsultacje na temat higieny żywności, 
testowanie artykułów spożywczych, usługi w zakresie kom-
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puterowej analizy żywności, badania naukowe w zakresie 
genetyki roślin, ekspertyzy kryminalistyczne w dziedzinie 
biologii i genetyki sądowej; prace naukowo-badawcze 
w dziedzinie genetyki sądowej w celu rozwoju narzędzi ge-
netycznej identyfikacji i ustalanie pokrewieństwa człowieka 
oraz innych organizmów, roślin, zwierząt, a także drobno-
ustrojów; komputerowe badania antropologiczne; eksper-
tyzy zapisu video; badania wypadków komunikacyjnych, 
badania daktyloskopijne, 44 badania medyczne, badania 
przesiewowe, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, 
badania genetyczne do celów medycznych, usługi diagno-
styki medycznej [testy i analizy], doradztwo genetyczne, 
badania DNA do celów medycznych [badania przesiewo-
we], badania genetyczne zwierząt, badanie leków, alkoho-
lu i DNA do celów medycznych, usługi analiz medycznych 
związanych z leczeniem osób, usługi laboratoriów medycz-
nych w zakresie analizy próbek pobranych od pacjentów, 
badanie na obecność narkotyków w organizmie w zakresie 
nadużywania środków odurzających, przeprowadzanie te-
stów narkotykowych u osób ubiegających się o pracę, anali-
za surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, analiza 
tkanek ludzkich do celów leczenia medycznego, analizy 
medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, analizy RNA lub 
DNA w zakresie diagnozowania i prognozowania zagrożenia 
nowotworami, przygotowywanie raportów dotyczących 
kwestii medycznych, udzielanie informacji medycznych 
w zakresie trucizn, usługi medyczne w zakresie prowadzenia 
punktów pobierania materiału biologicznego do badań la-
boratoryjnych, 45 usługi w zakresie odcisków palców, anali-
za odcisków palców, doradztwo kryminalistyczne do celów 
dochodzeń kryminalnych, usługi w zakresie potwierdzania 
tożsamości.

(210) 472071 (220) 2017 05 24
(731) ChRZĄSZCZ DAWID, Stryszawa
(540) NF new finesse ABOVE ThE CROWD

(531) 26.04.02, 26.04.04, 25.05.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież co-
dzienna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież dam-
ska, odzież męska, T-shirty z krótkim rękawem, bluzki, bluzki 
z krótkimi rękawami, bluzy sportowe, koszule, podkoszulki, 
swetry, spodnie, spodnie sportowe, spodenki, szorty, spód-
nice, sukienki damskie, skarpetki, bielizna osobista, kąpie-
lowe kostiumy, piżamy, kurtki, okrycia wierzchnie [odzież], 
chusty [odzież], czapki [nakrycia głowy], szaliki, rękawiczki, 
paski, obuwie sportowe, obuwie codzienne, obuwie męskie 
i damskie, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej 
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży kore-
spondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji nastę-
pujących towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież 
codzienna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież 
damska, odzież męska, T-shirty z krótkim rękawem, bluzki, 
bluzki z krótkimi rękawami, bluzy sportowe, koszule, podko-
szulki, swetry, spodnie, spodnie sportowe, spodenki, szorty, 
spódnice, sukienki damskie, skarpetki, bielizna osobista, ką-
pielowe kostiumy, piżamy, kurtki, okrycia wierzchnie [odzież], 
chusty [odzież], czapki [nakrycia głowy], szaliki, rękawiczki, 
paski, obuwie sportowe, obuwie codzienne, obuwie męskie 
i damskie.

(210) 472078 (220) 2017 05 24
(731) Beijing Xinwei Telecom Technology Inc., Beijing, P.R., CN
(540) McLTE

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

(210) 472095 (220) 2017 05 25
(731) VOLKSWAGEN GROUP POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) MALI RATOWNICy R #30na2 ZASADA PIERWSZEj 

POMOCy

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.21, 24.17.25, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie gier, konkursów i imprez dla 
dzieci, imprez edukacyjnych i rozrywkowych, promujących 
bezpieczeństwo, techniki udzielania pierwszej pomocy, za-
chowania się w sytuacjach zagrożenia oraz kształtowania 
bohaterskich postaw, organizowanie i prowadzenie kursów 
pierwszej pomocy.

(210) 472106 (220) 2017 05 25
(731) GREEN LOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) OKONOMIyAKI yO!
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(531) 26.01.01, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 potrawy mięsne z drobiu i ryb, produkty 
na bazie jaj, sałatki warzywne, sałatki owocowe, warzywa go-
towane, warzywa konserwowane, zupy, konfitury, produkty 
mleczne, galaretki, ryby morskie, ryby słodkowodne, ryby 
konserwowane, zioła konserwowane, owoce morza nieży-
we: homary, krewetki, langusty, małże, ostrygi, raki, skorupia-
ki, opiekane wodorosty, tahiti, tofu, żywność przygotowywa-
na z ryb, 43 bary szybkiej obsługi, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, restaura-
cje, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe.

(210) 472136 (220) 2013 02 28
(731) Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Colonia Pena Blanca, MX
(540) BIMBO
(510), (511) 30 pieczywo, mąki i preparaty zbożowe, wyroby 
cukiernicze i ciastkarskie.

(210) 472175 (220) 2017 05 26
(731) ALMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Kraków

(540) SALAMI

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 08.03.08
(510), (511) 29 sery twarde, sery wędzone, sery dojrzewające.

(210) 472209 (220) 2017 05 26
(731) ZIBI SPÓŁKA AKCyjNA, Warszawa
(540) Retro

(531) 14.07.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 metale szlachetne, kamienie szlachetne i pół-
szlachetne, wyroby jubilerskie, biżuteria, przyrządy chrono-
metryczne i zegarmistrzowskie, chronometry, zegary, zegar-
ki, budziki, mechanizmy do zegarów i zegarków, bransoletki 
[biżuteria], bransoletki do zegarków, koperty do zegarków, 
łańcuszki [biżuteria], łańcuszki do zegarków, paski do ze-
garków, szkiełka do zegarków, tarcze zegarów i zegarków, 
wskazówki zegarów i zegarków, 35 sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa kalkulatorów, kas rejestrujących, komputerów 
i komputerowych urządzeń peryferyjnych, notesów elektro-
nicznych, monitorów, drukarek, skanerów, klawiatur i myszy 
komputerowych, piór elektronicznych, nośników informa-
cji, dyskietek, dysków magnetycznych, dysków optycznych, 
telefaksów, magnetofonów, dyktafonów, aparatów fotogra-
ficznych i kamer filmowych, programów komputerowych 
na nośnikach elektronicznych metali szlachetnych i półpro-
duktów z metali szlachetnych, kamieni szlachetnych i półsz-
lachetnych, wyrobów jubilerskich, biżuterii, naczyń, cygar-
nic, zastaw stołowych, pojemników i przy borów do użytku 
w gospodarstwie domowym z metali szlachetnych, przyrzą-
dów chronometrycznych i zegarmistrzowskich, chronome-

trów, zegarów, zegarków, budzików, mechanizmów do zega-
rów, przyrządów do pisania i kreślenia, drukarek przenośnych 
i materiałów piśmiennych, papieru do pisania, segregatorów 
biurowych, stempli, skoroszytów, serwetek papierowych, ko-
pert, map, kalendarzy, albumów skórzanych teczek, aktówek, 
toreb, torebek, walizek, pasków, portfeli, portmonetek, smy-
czy, reklama i usługi reklamowe.

(210) 472309 (220) 2017 05 29
(731) GŁÓWKA MARCIN P.W. GLOPEX, Będzin
(540) GLOPEX

(531) 03.09.14, 03.09.24, 26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 5 preparaty witaminowe dla zwierząt, zwłaszcza 
dla psów i kotów, białkowe suplementy dla zwierząt, 31 kar-
my i pasze dla zwierząt, pokarmy, zwłaszcza w postaci ta-
bletek, płatków, granulatów w postaci ekstrudowanej oraz 
pokarmy naturalne suszone i liofilizowane przeznaczone dla 
drobnych zwierząt hodowlanych, ptaków, gadów, płazów 
oraz dla ryb, zwłaszcza dla ryb ozdobnych, ryb akwariowych, 
jadalne owady, żywe, żywe przynęty dla wędkarstwa, ziarno 
do żywienia zwierząt, zwierzęta żywe.

(210) 472335 (220) 2017 05 30
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Wadowice

(540) ŁOWICZ 100% z owoców Truskawka 100 g owoców 
na 100 g produktu Słodzona sokiem jabłkowym

(531) 05.07.08, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce, 
przeciery owocowe, dżemy, kompoty, pasty owocowe, prze-
twory owocowe, musy i puree owocowe, sałatki owocowe, 
galaretki, dżemy niskosłodzone, dżemy z dodatkiem kakao  
i/lub czekolady, dżemy owocowe, dżemy owocowe z dodat-
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kiem warzyw, powidła, konfitury, marmolady, 32 napoje bez-
alkoholowe i wody mineralne, soki, napoje owocowe, soki 
owocowe, napoje aromatyzowane, koktajle (napoje mie-
szane owoce), napoje bezalkoholowe składające się z soku 
owocowego, nektary owocowe (bezalkoholowy), ekstrakty 
do wytwarzania napojów, syropy do napojów, syropy do na-
pojów o smaku owocowym, syropy i inne preparaty do spo-
rządzania napojów.

(210) 472337 (220) 2017 05 30
(731) RATAjCZAK RADOSŁAW, Bydgoszcz
(540) ShOPA

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo i pomoc w zakresie tworzenia, 
ulepszania i wdrażania rozwiązań z wyłączeniem reklamy 
i marketingu, doradztwo i pomoc w zakresie organizowa-
nia, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą 
z wyłączeniem reklamy i marketingu, badania i ocena przed-
sięwzięć biznesowych, usługi ekspertów w zakresie efek-
tywności biznesowej, badania rynkowe, 41 organizowanie 
i prowadzenie nauczania, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, warsztatów, seminariów, 42 prace badawczo-rozwo-
jowe nad produktami dla osób trzecich, projektowanie opa-
kowań, wzornictwo przemysłowe, 45 badania i doradztwo 
w zakresie własności intelektualnej.

(210) 472350 (220) 2017 05 30
(731) MATyKIEWICZ KRZySZTOF KOjIKRIS, Zawadka
(540) złote PALUChy ChURROS

(531) 04.05.01, 05.11.19, 27.05.01, 01.03.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, ciasto (masa 
do pieczenia), ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypie-
ki, ciasto w proszku, cukier, cynamon, czekolada, czekolada 
pitna, dodatki cukiernicze do ciast, enzymy do ciast, esencje 
do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne 
i olejki eteryczne, gofry, kakao, lukier do ciast, lukier lustrza-
ny (polewa lustrzana), marcepan, mąka, miód, musy czeko-
ladowe, musy deserowe, pasta migdałowa, piernik, placki, 
pomadki (cukierki), pralinki, przyprawy, przyprawy korzenne, 
tarty (z owocami), wyroby cukiernicze, wyroby, 43 usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, kafeterie (bufety), obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, 
stołówki, usługi barowe, usługi restauracyjne, wypożyczanie 
urządzeń do gotowania.

(210) 472487 (220) 2017 06 02
(731) NEOBRIT EDUCATIONS LIMITED, Londyn,  

Wielka Brytania

(540) DOCTRINA VIM PROMOVET INSITAM BRITISh 
INTERNATIONAL ACADEMy My Vinci SChOOL

(531) 03.01.02, 03.01.22, 24.01.09, 24.09.01, 27.05.01
(510), (511) 41 nauka śpiewu, nauka muzyki, nauka gimnastyki, 
nauka rysowania, edukacja sportowa, edukacja językowa, edu-
kacja [nauczanie], edukacja (informacje dotyczące -), usługi szkół 
[edukacja], edukacja, rozrywka i sport, obozy letnie [rozrywka 
i edukacja], usługi szkół, nauka malowania, nauka indywidualna, 
nauka gry w tenisa, nauka jazdy na nartach, nauka gry na piani-
nie, nauka w zakresie sportu, nauka gry w koszykówkę, usługi 
edukacyjne związane z nauką języków obcych, edukacja, orga-
nizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], edukacja w dzie-
dzinie posługiwania się komputerami, zajęcia zorganizowane, 
dla dzieci [rozrywka / edukacja], szkolenie sportowe, szkolenia 
edukacyjne, szkolenie dotyczące komputerów, prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], nauczanie i szkolenia, usługi szkolnictwa 
podstawowego, usługi informacyjne dotyczące szkół, szkolenia 
ruchowe dla dzieci, usługi edukacyjne i szkoleniowe, przygo-
towanie prezentacji do celów szkoleniowych, organizowanie 
wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów 
w celach szkoleniowych, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, 
organizowanie i prowadzenie szkolnych zawodów sportowych, 
usługi szkół w zakresie nauczania języków obcych, nauczanie 
w szkołach podstawowych, usługi edukacyjne świadczone 
przez szkoły, zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], szkolenie 
w zakresie sprawności fizycznej, szkolenia z zakresu rozumienia 
muzyki, szkolenie w oparciu o komputery, szkolenia związane 
ze sprzętem komputerowym, szkolenia w zakresie edukacji 
komputerowej, szkolenia z obsługi pamięci komputerowych, 
szkolenie w zakresie zajęć rekreacyjnych, szkolenia w zakresie 
sprawności fizycznej, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, 
kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języ-
ków obcych.

(210) 472489 (220) 2017 06 02
(731) NEOBRIT EDUCATIONS LIMITED, Londyn,  

Wielka Brytania
(540) DOCTRINA VIM PROMOVET INSITAM BRITISh 

INTERNATIONAL ACADEMy My Vinci PRESChOOL
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(531) 03.01.02, 24.09.01, 03.01.22, 24.01.09, 27.05.01
(510), (511) 41 nauka śpiewu, edukacja, rozrywka i sport, 
nauka muzyki, obozy letnie [rozrywka i edukacja], nauka 
gimnastyki, usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], 
nauka rysowania, organizowanie zawodów [edukacja lub 
rozrywka], nauka malowania, edukacja w dziedzinie po-
sługiwania się komputerami, nauka indywidualna, zajęcia 
zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], nauka gry 
w tenisa, przedszkola, nauka jazdy na nartach, usługi przed-
szkoli, nauka gry na pianinie, nauczanie przedszkolne, nauka 
w zakresie sportu, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, nauka gry w koszykówkę, szkolenie sporto-
we, usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, 
szkolenia edukacyjne, edukacja, prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], edukacja przedszkolna, nauczanie i szkolenia, 
edukacja sportowa, szkolenia ruchowe dla dzieci, edukacja 
językowa, usługi edukacyjne i szkoleniowe, edukacja [na-
uczanie], zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, edu-
kacja (informacje dotyczące -), organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], usługi przedszkoli [edukacja], szkole-
nie w zakresie sprawności fizycznej, przygotowanie prezen-
tacji do celów szkoleniowych, szkolenia z zakresu rozumienia 
muzyki, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, 
szkolenie w oparciu o komputery, organizowanie pokazów 
w celach szkoleniowych, szkolenie w zakresie zajęć rekre-
acyjnych, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, szkolenia w za-
kresie sprawności fizycznej, kształcenie i szkolenia w dziedzi-
nie muzyki i rozrywki, szkolenia w zakresie zajęć sportowych.

(210) 472501 (220) 2017 06 02
(731) EXOTIC CAR CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Exotic Car Club
(510), (511) 35 reklama, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi 
sprzedaży w zakresie środków transportu, pojazdów i urzą-
dzeń służących do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub 
wodzie, usługi sprzedaży w zakresie towarów, luksusowych 
takich jak: samochody, motocykle, jachty i inne jednostki 
pływające, helikoptery, samoloty i zegarki, 39 wypożyczanie 
i wynajmowanie środków transportu, wypożyczanie i wynaj-
mowanie pojazdów i urządzeń służących do poruszania się 
na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 45 wynajem zegarków, 
odzieży i biżuterii.

(210) 472507 (220) 2017 06 02
(731) PLUTON KAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 

(531) 29.01.12, 05.07.01, 29.01.12
(510), (511) 7 młynki kuchenne, młynki domowe elektrycz-
ne, maszyny do wyciskania kawy, elektryczne młynki 
do kawy, elektryczne spieniacze mleka do kawy, młynki 
do kawy inne niż obsługiwane elektrycznie, młynki do kawy 
o napędzie innym niż ręczny, domowe elektryczne młynki, 
domowe elektryczne blendery, ubijaczki elektryczne, elek-
tryczne młynki wysokoobrotowe, elektryczne młynki wol-
noobrotowe, elektryczne młynki udarowe, 11 elektryczne 
filtry do kawy, elektryczne ekspresy do kawy, ekspresy 
do kawy espresso, urządzenia do palenia kawy, maszyny 
do palenia kawy, piece do palenia kawy, elektryczne zapa-
rzacze do kawy, elektryczne warniki do kawy, elektryczne 
perkolatory do kawy, ekspresy do palenia ziaren kawy, elek-
tryczne bezprzewodowe zaparzacze kawy, domowe eks-
presy do kawy, elektryczne dzbanki do kawy wyposażone 
w zaparzacz, elektryczne czajniki do herbaty, elektryczne 
warniki do herbaty, filtry do herbaty, urządzenia do parzenia 
herbaty, elektryczne zaparzacze do herbaty, elektryczne 
podgrzewacze do herbaty, instalacje do prażenia i przygo-
towywania kakao, 21 mieszadełka do kawy, młynki do kawy, 
ręczne młynki do kawy, nieelektryczne młynki do kawy, 
kubki do kawy, filiżanki do kawy, nieelektryczne dzbanki 
do kawy, nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy, miarki 
do kawy, ręczne młynki do kawy, ceramiczne serwisy 
do kawy, filtry do kawy nieelektryczne, nieelektryczne eks-
presy do kawy, instalacje automatyczne do przyrządzania 
kawy, serwisy do kawy z porcelany, nieelektryczne spienia-
cze mleka do kawy, nieelektryczne zaparzacze do kawy 
z tłokiem, filtry nieelektryczne do parzenia kawy, serwisy 
do kawy z metali szlachetnych, filtry do kawy niepapierowe 
stanowiące część nieelektrycznych zaparzaczy do kawy, 
serwisy do kawy z metali nieszlachetnych, papierowe serwi-
sy do kawy, serwisy do kawy z tworzyw sztucznych, dzbanki 
do kawy nie z metali szlachetnych, zestawy filiżanek do kawy 
składające się z małych filiżanek i spodków, sitka do herbaty, 
filtry do herbaty, serwisy do herbaty, czajniczki do herbaty, 
imbryczki do herbaty, nieelektryczne zaparzacze do herba-
ty, sitka do zaparzania herbaty, filiżanki do herbaty, maty 
pod naczynia przy serwisowaniu herbaty, serwisy do herba-
ty z metali szlachetnych, serwisy do herbaty z metali nieszla-
chetnych, zaparzaczki do herbaty z metali szlachetnych, 
czajniczki do herbaty z metali szlachetnych, zaparzaczki 
do herbaty z metali nieszlachetnych, czajniczki do podawa-
nia herbaty w stylu japońskim, czajniczki do podawania her-
baty w stylu japońskim z metali szlachetnych, czajniczki 
do podawania herbaty w stylu japońskim z metali nieszla-
chetnych, dzbanki kuchenne, dzbanki na mleko, dzbanki 
ze śmietanką, dzbanki szklane, dzbanki próżniowe, dzbanki 
na syropy, czajniki nieelektryczne, czajniki z gwizdkiem, kub-
ki, kubki gliniane, kubki szklane, kubki papierowe, kubki cera-
miczne, kubki porcelanowe, kubki w tworzyw sztucznych, 
kubki do mieszania, kubki do karmienia, kubki do napojów, 
uchwyty na kubki, stojaki i wieszaki na kubki, kubki z uchem, 
pojemniki kuchenne, pojemniki emaliowane, pojemniki ter-
moizolacyjne, pojemniki ze szkła, pojemniki z metali szla-
chetnych i nieszlachetnych, pojemniki na wykałaczki, po-
jemniki do napojów, pojemniki do przechowywania 
żywności, pojemniki na przyprawy, pojemniki próżniowe, 
pojemniki do schładzania, pojemniki do ogrzewania, termo-
izolacyjne pojemniki na napoje, przenośne pojemniki ter-
moizolacyjne na napoje, pojemniki termoizolacyjne na żyw-
ność, pojemniki porcelanowe, podstawki na pojemniki, 
pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, pojem-
niki-tacki do zamrażania lodu, pojemniki z tworzyw sztucz-
nych, pojemniki z metali szlachetnych i nieszlachetnych, 
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pojemniki papierowe, pojemniki z uchwytami, przybory 
kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, przybory 
do wypieków, przybory kuchenne jako formy, koszyki, fo-
remki, przybory do gospodarstwa domowego, serwowania, 
kuchenne takie jak: widelczyki, łyżeczki, nożyki itp., przybo-
ry wykonane z tworzyw sztucznych, przybory wykonane 
z metali szlachetnych, przybory wykonane z metali nie-
szlachetnych, przybory wykonane z innych materiałów, 
naczynia, naczynia szklane, naczynia ceramiczne, naczynia 
szklane żaroodporne, naczynia do gotowania, naczynia 
na napoje, szklane naczynia na napoje, naczynia kuchenne, 
naczynia będące artykułami gospodarstwa domowego, 
podstawki stołowe pod naczynia, naczynia do serwisowa-
nia, termoizolacyjne naczynia szklane, naczynia do miesza-
nia koktajli, naczynia z metali szlachetnych i nieszlachet-
nych, naczynia do picia i akcesoria barowe, talerze, talerzyki, 
talerze jednorazowe, talerze papierowe, talerze dekoracyj-
ne, talerze deserowe, talerze szklane, talerze ceramiczne, 
talerze z tworzyw sztucznych, talerze z metali szlachetnych 
i nieszlachetnych, talerze biodegradowalne, butelki na na-
poje dla podróżnych, 29 zabielacz do kawy, zabielacze 
do kawy zawierające przede wszystkim produkty mleczne, 
30 kawa, gotowa kawa, kawa z mlekiem, kawa ze spienio-
nym mlekiem, substytuty kawy, preparaty roślinne zastępu-
jące kawę, cykoria, napoje na bazie kawy, kawa aromatyzo-
wana, kawa niepalona, kawa palona, kawa granulowana, 
kawa liofilizowana, kawa czekoladowa, kawa mielona, kawa 
nienaturalna, kawa słodowa, kawa bezkofeinowa, kawa roz-
puszczalna, kawa mrożona, kawa w torebkach, kapsułki 
z kawą, kawa parzona, kawa mielona, kawa w postaci całych 
ziaren, sztuczna kawa, koncentraty kawy, ziarna kawy, mie-
szanki kawy słodowej i kawy, ekstrakt z kawy, ekstrakt kawy 
słodowej, palone ziarna kawy, mielone ziarna kawy, nadzie-
nia na bazie kawy, napoje na bazie kawy, napoje sporządza-
ne z kawy, mieszanki kawy i cykorii, ziarna kawy powlekane 
cukrem, napoje mrożone na bazie kawy, mieszanki kawy 
słodowej i kakao, substytuty kawy na bazie warzyw, napoje 
składające się głównie z kawy, mieszanina esencji i ekstrak-
tów z kawy, napoje na bazie kawy zawierające mleko, prepa-
raty do sporządzania napojów na bazie kawy, napoje na ba-
zie kawy zawierające lody, napoje gazowane na bazie kawy, 
ekstrakty z kawy stosowane jako aromaty do napojów, inne 
niewymienione kawy, napary inne niż do celów leczniczych 
na bazie kawy, herbata, herbata rozpuszczalna, herbaty aro-
matyzowane, herbata zielona, herbata oolong, herbata 
czarna, herbata jaśminowa, herbata mate, herbata rooibos, 
herbata chai, herbata nienaturalna, herbata naturalna, her-
bata mrożona, herbata szałwiowa, herbata lipowa, herbata 
imbirowa, herbata bezteinowa, herbata biała, herbata earl 
grey, herbata sypka, herbata w torebkach, herbata zielona, 
herbata do zaparzania, herbata cytrynowa, herbata lapsang 
souchong, herbata chryzantemowa, herbata z rozmarynu, 
kapsułki z herbatą, herbata z liści jęczmienia, herbata z żeń-
-szenia, herbata żurawinowa, herbata morelowa, herbata 
z eleuterokoku, herbata darjeeling, herbata prażona, herba-
ta prażona jęczmienna, sztuczna herbata, herbata w granul-
kach, napoje na bazie herbaty, substytuty herbaty, herbata 
cytrusowa, herbata z kolcowoju, herbata z białego lotosu, 
herbata z korzenia łomianu, herbata paczkowana, herbata 
ze sproszkowanych wodorostów, herbata owocowa, herba-
ta pomarańczowa, herbata jabłkowa, liście herbaty, wyciągi 
z herbaty, herbaty ziołowe, aromaty do herbaty, torebki 
do przyrządzania herbaty, napoje sporządzone z herbaty, 
kwiaty i liście jako substytuty herbaty, preparaty do sporzą-
dzania napojów na bazie herbaty, herbaty składające się z li-
ści lub wyciągów ziół i/lub owoców, napary inne niż do ce-
lów leczniczych na bazie kawy, inne niewymienione 

herbaty, kakao, napoje kakaowe, mieszanki kakaowe, wyro-
by z kakao, preparaty z kakao, kakao w proszku, napoje za-
wierające kakao, cukierki z kakao, gotowe kakao i napoje 
na bazie kakao, kakao do sporządzania napojów, napoje ka-
kaowe z mlekiem, napoje mrożone na bazie kakao, ekstrakty 
i wyciągi z kakao, składniki na bazie kakao do produkcji pro-
duktów cukierniczych, kakao palone, kakao granulowane, 
ekstrakty kakao stosowane jako aromaty, napary inne niż 
do celów leczniczych na bazie kakao, przyprawy, przyprawy 
suche, przyprawy korzenne, przyprawy spożywcze, przy-
prawy do pieczenia, przyprawy w proszku, dodatki i przy-
prawy smakowe, koncentraty korzenne stosowane jako 
przyprawy, inne niewymienione przyprawy, aromaty, aro-
maty waniliowe, aromaty migdałowe, aromaty kawowe, aro-
maty cytrynowe, aromaty orzechowe, aromaty do napojów, 
aromaty do ż3wności, aromaty owocowe, preparaty aroma-
tyczne do wypieków, aromaty spożywcze inne niż olejki 
eteryczne, aromaty ziołowe, aromaty naturalne, inne niewy-
mienione aromaty, 32 woda, woda pitna, woda aromatyzo-
wana, woda mineralna, woda źródlana, woda gazowana, 
woda niegazowana, woda selcerska, woda sodowa, woda 
stołowa, woda litowa, woda butelkowana, woda mineralizo-
wana, woda wzbogacona odżywczo, woda pitna z witami-
nami, woda kokosowa, napoje, napoje izotoniczne, napoje 
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, 
napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje orzeźwiające, 
napoje witaminizowane, napoje energetyzujące, napoje 
owocowe, napoje gazowane, napoje niegazowane, napoje 
typu coca-cola, napoje dla sportowców, napoje z guaraną, 
bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, napoje mrożone, 
napoje mrożone owocowe, napoje mrożone warzywne, na-
poje typu tonic, napoje aromatyzowane, koktajle bezalko-
holowe, napoje gazowane i niegazowane na bazie soków 
owocowych i/lub warzywnych, soki owocowe, mrożone 
soki owocowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, na-
poje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje typu smoothie, 
napoje owocowe z koncentratu, esencje do produkcji napo-
jów, esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych 
nie w postaci olejków eterycznych, esencje do wytwarzania 
wody smakowej, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej za zamówieniem pocztowym związane 
z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej za pomocą katalogów w związku z artykułami 
spożywczymi usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej zwią-
zane z kawą, herbatą, kakao, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, druków, prospektów, broszur, katalogów, ulotek, 
zarządzanie i administrowanie w działalności handlowej, 
zgromadzenie towarów umożliwiające klientom oglądanie 
i nabywanie w sklepach detalicznych i hurtowniach z towa-
rami spożywczymi, przemysłowymi, gospodarstwa domo-
wego, chemicznymi i rolniczymi oraz ich półproduktami, 
organizowanie targów i wystaw handlowych, agencje im-
portowo - eksportowe, agencje informacji handlowej, agen-
cje reklamowe, dekoracja wystaw kawiarnianych i sklepo-
wych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, usługi związane z prowadzeniem kawiarni 
i herbaciarni w tym pośrednictwo w zawieraniu umów kup-
na sprzedaży ww. towarów, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych w tym przesyłanie handlowej informacji teksto-
wej i obrazowej dzięki środkom masowego przekazu, 40 mie-
lenie kawy, palenie i przetwarzanie kawy, przetwarzanie liści 
herbaty, 43 kawiarnie, usługi kawiarni, herbaciarnie, usługi her-
baciarni, usługi dostawy kawy i herbaty, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, catering, bary, bary szybkiej obsługi, 
restauracje.
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(210) 472541 (220) 2017 06 05
(731) PODOLAK TOMASZ, Łódź
(540) Prime Speakers
(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 zakresie 
public relations, usługi konsultingowe w zakresie reklamy, 
usługi konsultingowe związane z personelem, usługi konsul-
tingowe związane z zarządzaniem, usługi doradcze i konsul-
tingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
kampanie marketingowe, reklama i marketing, prowadzenie 
badań marketingowych, usługi agencji marketingowych, 
pomoc w zakresie marketingu, dostarczanie informacji 
marketingowych, reklamy on-line, usługi przetwarzania da-
nych on-line, usługi zarządzania społecznością on-line, pu-
blikowanie materiałów reklamowych on-line, zestawianie 
katalogów biznesowych on-line, reklama on-line poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, dostarczanie informacji 
biznesowych i handlowych on-line, dostarczanie informacji 
gospodarczych i handlowych on-line, udostępnianie kata-
logów [spisów] informacji handlowych on-line w Internecie, 
świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlo-
wych on-line, przeprowadzanie ankiet badawczych on-line 
z zakresu zarządzania firmą, promowanie projektów innych 
osób poprzez udostępnianie portfolio on-line za pośred-
nictwem strony internetowej, reklama poprzez przesyłanie 
materiałów reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi handlu elektro-
nicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów re-
klamowych i sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu 
promowanie handlu elektronicznego, dostarczanie infor-
macji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu 
elektronicznego, usługi handlu elektronicznego, mianowicie 
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprze-
daży, zestawianie katalogów biznesowych on-line, reklama 
towarów i usług sprzedawców on-line za pośrednictwem 
przewodnika on-line do przeszukiwania, promocja on-line 
sieci komputerowych i stron internetowych, reklama on-li-
ne 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-line w Internecie, za-
wieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy 
on-line, organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji on-
-line dla osób trzecich, rozpowszechnianie reklam dla osób 
trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej on-line w Interne-
cie, 38 udostępnianie forów internetowych on-line, przesyła-
nie informacji drogą on-line, komunikacja za pośrednictwem 
blogów on-line, zapewnianie dostępu do treści multimedial-
nych on-line, zapewnianie dostępu do baz danych on-line, 
udostępnianie on-line forów do przesyłania wiadomości 
między użytkownikami komputerów, przekazywanie infor-
macji i danych za pośrednictwem usług on-line i Interne-
tu, udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] on-line 
do przesyłania wiadomości, komentarzy i treści multime-
dialnych pomiędzy użytkownikami, 41 zapewnianie szkoleń 
on-line, publikowanie materiałów multimedialnych on-line, 
publikacja gazet elektronicznych on-line, zapewnianie se-
minariów szkoleniowych on-line, zapewnianie kursów szko-

leniowych on-line, usługi w zakresie publikowania on-line, 
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnia-
nie publikacji on-line [nie do pobrania], informacje i wiado-
mości on-line w dziedzinie szkoleń zawodowych, publikacja 
książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobra-
nia), 45 usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on-line 
za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, usługi serwisów 
społecznościowych on-line.

(210) 472621 (220) 2017 06 06
(731) KAWAŁKOWSKA AGNIESZKA DE VILLE 

BIOTEChNOLOGy, Rybie
(540) DE VILLE
(510), (511) 35 wyselekcjonowanie z myślą o osobach trze-
cich, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie 
zakupu w sklepach detalicznych, hurtowniach, za pomo-
cą katalogów przesyłanych pocztą i środków komunikacji 
elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub 
telesklepy, następujących produktów: autoklawy parowe 
laboratoryjne i przemysłowe, zmywarki do szkła i narzędzi 
laboratoryjnych, komory i nawiewy laminarne, pompy i au-
tomaty dozujące i napełniające, próbniki powietrza, apara-
tura do walidacji procesów temperaturowych (termicznych), 
laboratoryjne urządzenia termostatyczne, laboratoryjne 
urządzenia do przygotowywania próbek, 37 naprawa, 
konserwacja, kalibracja i walidacja aparatury i urządzeń 
laboratoryjnych.

(210) 472657 (220) 2017 06 07
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCyjNA, 

Warszawa
(540) Bank Pekao

(531) 03.04.01, 03.04.04, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty de-
betowe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunk-
cyjne do usług bankowych i finansowych, karty identyfi-
kacyjne, karty kodowane magnetycznie, karty zawierające 
płytki obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, 
elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, 
sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, apa-
ratura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart 
bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty 
do wpłat i pozostawiania depozytów, automatyczne ma-
szyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów 
sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów sprze-
daży, mechanizmy na monety do automatów sprzeda-
jących, elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji 
finansowych, kasy sklepowe, maszyny liczące, urządzenia 
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub ob-
razu, terminale do przetwarzania transakcji z użyciem kart 
płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie 
komputerowe wspomagające świadczenie usług banko-
wych, finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie 
komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, opro-
gramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom 
płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami, 
oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, opro-
gramowanie do transmisji poufnych informacji, 35 rekla-
ma, usługi reklamy z wykorzystaniem metod słownych, 
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnia-
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nie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie po-
wierzchni reklamowej i czasu reklamowego, doradztwo 
w dziedzinie reklamy, usługi obsługi programów lojalno-
ściowych i programów promocyjnych, usługi audytorskie, 
usługi księgowe i rachunkowe, sporządzanie wyciągów 
z konta, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i handlowej, usługi w zakresie ekspertyz eko-
nomicznych oraz analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi 
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji 
o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji 
statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi 
i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozy-
skiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi 
systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w kompu-
terowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w ba-
zach i plikach komputerowych, doradztwo w zakresie ww. 
usług, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana 
w Internecie, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi 
bankowe, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi 
bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usłu-
gi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, 
usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat 
terminowych, usługi udzielania oraz zaciągania kredytów 
i pożyczek, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych 
we wszystkich formach przyjętych w krajowych i między-
narodowych stosunkach bankowych, usługi wykonywania 
operacji wekslowych i czekowych, usługi przyjmowania 
i dokonywania lokat w bankach krajowych i zagranicznych, 
usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji ban-
kowych, bankowość inwestycyjna, usługi dokonywania ob-
rotu wartościami dewizowymi, usługi prowadzenia obsługi 
pożyczek państwowych i zarządzania funduszami na zlece-
nie, usługi emitowania własnych papierów wartościowych 
i dokonywania obrotu tymi papierami oraz prowadzenia 
kont depozytowych papierów wartościowych, usługi doko-
nywania czynności zleconych związanych z emisją papie-
rów wartościowych, w tym gwarantowanie emisji papierów 
wartościowych, usługi agencji transferowych świadczo-
ne na rzecz emitentów papierów wartościowych, usługi 
udzielania pożyczek na emisję papierów wartościowych, 
analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, doradz-
two i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów 
wartościowych, usługi przyjmowania do depozytu przed-
miotów, dokumentów i papierów wartościowych, usługi 
udostępniania skrytek sejfowych, usługi dokonywania ope-
racji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, usługi 
organizowania i uczestniczenia w konsorcjach bankowych, 
usługi dokonywania obrotu wierzytelnościami, zarządzanie 
funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, 
funduszami emerytalnymi, usługi wykonywania na zle-
cenie innych banków określonych czynności bankowych, 
usługi czynności powierniczych, usługi wydawania i obsłu-
gi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej, usługi kon-
sultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, doradztwo 
inwestycyjne, usługi finansowe w zakresie leasingu, usługi 
finansowe w zakresie leasingu factoringu, usługi wykony-
wania terminowych operacji finansowych, organizowanie 
funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, 
usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi w zakresie majątku 
nieruchomego, usługi wynajmowania i wydzierżawia-
nia nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie ww. 
usług, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana 
w Internecie.

(210) 472671 (220) 2017 06 07
(731) FRUKACZ WALDEMAR, Poraj
(540) hAPPy WOMEN
(510), (511) 25 odzież gotowa, golfy (odzież), odzież dziana, 
odzież codzienna, swetry, szaliki, odzież wełniana, odzież 
wierzchnia dla pań, narzutki na ramiona, topy.

(210) 472687 (220) 2017 06 08
(731) CERSANIT TRADE MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) cersanit

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 11 wyroby sanitarne z ceramiki, ceramika łazien-
kowa, bidety, kompakty WC, miski ustępowe, pisuary, sedesy, 
płuczki ustępowe, umywalki, postumenty i półpostumenty 
do umywalek, baterie umywalkowe, kabiny natryskowe, 
brodziki, natryski, krany, armatura sanitarna, wanny łazien-
kowe, zbiorniki do płuczek ustępowych, 19 płytki i listwy 
wykładzinowe niemetalowe, płytki ceramiczne, glazura, 
gres, terakota, 20 meble łazienkowe, meblowe wyposażenie 
łazienek, półki, lustra, 35 usługi agencji importowo-ekspor-
towych, usługi agencji informacji handlowej, badania ryn-
ku, doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności 
gospodarczej, dystrybucji materiałów reklamowych i pró-
bek, druków, prospektów i broszur, organizowania wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, pokazów towarów, 
reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy 
prasowej, radiowej i telewizyjnej, promocji sprzedaży dla 
osób trzecich, organizowania targów w celach handlowych 
lub reklamowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich to-
warów: wyroby sanitarne z ceramiki, ceramika łazienkowa, 
bidety, kompakty WC, miski ustępowe, pisuary, sedesy, 
płuczki ustępowe, umywalki, postumenty i półpostumen-
ty do umywalek, baterie umywalkowe, kabiny natryskowe, 
brodziki, natryski, krany, armatura sanitarna, wanny łazien-
kowe, zbiorniki do płuczek ustępowych, płytki i listwy wy-
kładzinowe niemetalowe, płytki ceramiczne, glazura, gres, 
terakota, meble łazienkowe, meblowe wyposażenie łazie-
nek, półki, lustra, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
i kupować te towary na stronie internetowej, w sklepach 
i hurtowniach.

(210) 472711 (220) 2017 06 08
(731) CEjROWSKI PAWEŁ, Tczew
(540) C § OD 1979 ROKU
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(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12, 24.17.25, 05.13.01
(510), (511) 36 inwestowanie w nieruchomości, 45 usługi 
prawne.

(210) 472723 (220) 2017 06 08
(731) E. & j. Gallo Winery, Modesto, US
(540) CARLO ROSSI INTENSE SWEET CONCORD
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 472724 (220) 2017 06 08
(731) E. & j. Gallo Winery, Modesto, US
(540) CARLO ROSSI CONCORD
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 472733 (220) 2017 06 08
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADy MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWyCh SPÓŁKA AKCyjNA, Toruń
(540) ACTIVE PROTECT DRy SOFT FIT

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 
24.17.02, 24.15.01, 24.15.13

(510), (511) 5 jednorazowe pieluchy dla osób z brakiem kon-
troli czynności fizjologicznych, jednorazowe pielucho-majtki 
dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jedno-
razowe majtki dla osób z brakiem kontroli czynności fizjolo-
gicznych, wkładki urologiczne.

(210) 472735 (220) 2017 06 08
(731) MIChALSKI TOMASZ LONGWAVE, Poznań
(540) LONGWAVE

472735
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.13, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.12, 

01.15.24
(510), (511) 25 koszulki, bluzy, koszule, szorty, spodnie, czap-
ki, 28 deskorolki, torby na deskorolki, kółka do deskorolek, 
wosk do deskorolek, blaty do deskorolek.

(210) 472737 (220) 2017 06 09
(731) IWANOSKA PATRyCjA ATENTIS hOUSE, Warszawa
(540) ATENTIS hOUSE

(531) 24.09.03, 24.09.05, 24.09.09, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie nie-
ruchomości, usługi w zakresie wycen, usługi wyceny nierucho-
mości w celach fiskalnych, wycena budynków, wycena nieru-
chomości, wycena majątku ruchomego, wycena i oszacowanie 
wartości majątku, wycena związana z ekspertyzą budynków, 
wycena finansowa majątku osobistego i nieruchomości, wy-
cena majątku, wycena związana z projektowaniem budynków, 
wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, wyceny 
finansowe nieruchomości posiadanych z tytułu własności 
nieograniczonej, administrowanie domami czynszowymi, ad-
ministrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami 
finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje lub po-
średnictwo w dzierżawie lub wynajmie gruntu, agencje miesz-
kaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, agencje 
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje wynajmu 
zakwaterowania w domach opieki, biura pośrednictwa handlu 
nieruchomościami, doradztwo dotyczące inwestowania w nie-
ruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, 
doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, doradztwo 
w zakresie nieruchomości, dzierżawa gruntu, dzierżawa go-
spodarstw rolnych, dzierżawa i wynajem pomieszczeń han-
dlowych, dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa nie-
ruchomości [tylko nieruchomości], dzierżawa nieruchomości 
posiadanych na własność, dzierżawa pomieszczeń sklepowych, 
nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizacja 
najmu nieruchomości handlowych, organizowanie wynajmu 
mieszkań, organizowanie wynajmu nieruchomości, planowanie 
inwestycji w nieruchomości, pomoc w nabywaniu nierucho-
mości i udziałów w nieruchomościach, pomoc w zakupie nieru-
chomości, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, 
skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nierucho-
mości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, 
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi agen-
cji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, 
usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, 
usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi 
agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi 
agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, 
usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi 
doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi konsul-
tacyjne dotyczące nieruchomości, usługi nabywania gruntu, 
usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie inwestycji 
w nieruchomości i dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie 
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi zarzą-
dzania majątkiem i nieruchomościami, usługi pośrednictwa 
finansowego w zakresie nieruchomości, wynajem budynków, 
wynajem powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń han-
dlowych, wynajmowanie mieszkań, finansowanie konsorcjalne 
nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości, na-
bywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, inwestycje 
majątkowe [nieruchomości], gwarancje, ekspertyzy i oceny 
ubezpieczeniowe, administrowanie działalnością ubezpiecze-
niową, administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, 
agencje ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe i ubezpie-
czeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, infor-
macja o ubezpieczeniach, 43 tymczasowe zakwaterowanie, 
organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, rezerwacja 
zakwaterowania na rzecz podróżnych, tymczasowy wynajem 
pokoi, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwa-
terowania, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwatero-
wania [time share], usługi agencji wynajmu mieszkań [time 
share], usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi 
rezerwacji pokojów, usługi w zakresie kwater wczasowych, 
usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi hotelowe, domy 
turystyczne, elektroniczne usługi informacyjne związane 
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z hotelami, hostele (schroniska), informacja na temat hoteli, 
motele, organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, 
organizowanie zakwaterowania dla turystów, ośrodki wypo-
czynkowe, pensjonaty, rezerwacja hotelowa na rzecz osób 
trzecich, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja po-
kojów hotelowych dla podróżnych, rezerwacje hotelowe, 
krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, udostęp-
nianie sal konferencyjnych, udostępnianie pomieszczeń 
na spotkania.

(210) 472767 (220) 2017 06 09
(731) Medicover holding (Cyprus) Limited, Limassol, Cy
(540) MEDICOVER OPTyK

(531) 01.15.01, 03.07.19, 02.01.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty oftal-
mologiczne, produkty farmaceutyczne do użytku okuli-
stycznego, roztwory do płukania soczewek kontaktowych, 
9 okulary, okulary optyczne, okulary korekcyjne, okulary 
przeciwsłoneczne, w tym okulary przeciwsłoneczne na re-
ceptę, okulary antyrefleksyjne, okulary do uprawiania sportu, 
szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, etui i futerały 
na okulary, sznurki do okularów, soczewki okularowe, szkła 
okularowe pokryte powłoką antyrefleksyjną, soczewki kon-
taktowe, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecz-
nych, noski do okularów, zauszniki do okularów, półfabrykaty 
soczewek do korekcji wzroku, części do okularów, smycze, 
rzemienie i łańcuszki do okularów, pojemniki do soczewek 
kontaktowych, 35 reklama, pokazy [do celów promocyjnych/
reklamowych], usługi programów lojalnościowych, moty-
wacyjnych i promocyjnych, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, marketingowych i promocyjnych, organizowanie, 
przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych 
planów motywacyjnych, usługi programów lojalnościowych 
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, 
usługi klubów klienta dla celów handlowych, promocyj-
nych i/lub reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, 
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych 
i reklamowych, gromadzenie i systematyzowanie informacji 
w komputerowych bazach danych, zarządzanie programem 
rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania ob-
niżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart 
członkowskich, promocja sprzedaży, usługi sprzedaży świad-
czone przez salon optyczny, informacja handlowa, 44 usługi 
medyczne, usługi i konsultacje okulistyczne, prowadzanie 
badań medycznych, dopasowywanie okularów.

(210) 472769 (220) 2017 06 09
(731) Medicover holding (Cyprus) Limited, Limassol, Cy
(540) MEDICOVER OPTyK

(531) 01.15.01, 02.01.01, 03.07.19, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty oftal-
mologiczne, produkty farmaceutyczne do użytku okuli-
stycznego, roztwory do płukania soczewek kontaktowych, 
9 okulary, okulary optyczne, okulary korekcyjne, okulary 
przeciwsłoneczne, w tym okulary przeciwsłoneczne na re-
ceptę, okulary antyrefleksyjne, okulary do uprawiania sportu, 
szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, etui i futerały 
na okulary, sznurki do okularów, soczewki okularowe, szkła 
okularowe pokryte powłoką antyrefleksyjną, soczewki kon-
taktowe, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecz-
nych, noski do okularów, zauszniki do okularów, półfabrykaty 
soczewek do korekcji wzroku, części do okularów, smycze, 
rzemienie i łańcuszki do okularów, pojemniki do soczewek 
kontaktowych, 35 reklama, pokazy [do celów promocyjnych/
reklamowych], usługi programów lojalnościowych, moty-
wacyjnych i promocyjnych, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, marketingowych i promocyjnych, organizowanie, 
przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych 
planów motywacyjnych, usługi programów lojalnościowych 
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, 
usługi klubów klienta dla celów handlowych, promocyj-
nych i/lub reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, 
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych 
i reklamowych, gromadzenie i systematyzowanie informacji 
w komputerowych bazach danych, zarządzanie programem 
rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania ob-
niżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart 
członkowskich, promocja sprzedaży, usługi sprzedaży świad-
czone przez salon optyczny, informacja handlowa, 44 usługi 
medyczne, usługi i konsultacje okulistyczne, prowadzanie 
badań medycznych, dopasowywanie okularów.

(210) 472770 (220) 2017 06 09
(731) Cobi Gmbh, Osnabrück, DE
(540) COBI

(531) 01.03.13, 02.05.30, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 gry komputerowe, oprogramowanie gier 
komputerowych do pobrania, oprogramowanie do gier 
wideo, publikacje elektroniczne, 16 torby i papier do pako-
wania, pudełka kartonowe, pudełka papierowe, materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, artykuły piśmienni-
cze, przybory szkolne, publikacje drukowane, albumy, cza-
sopisma, książki, książeczki, komiksy, kalendarze, naklejki, 
zakładki do książek, plakaty, rysunki, koperty, kartki okolicz-
nościowe, materiały z papieru na przyjęcia, druki zaproszeń, 
papierowe ozdoby, materiały do modelowania, materiały 
do rysowania, wszystkie powyższe towary związane z gra-
mi i zabawkami, 28 zabawki, zabawki ruchome, zabawki 
interaktywne, zabawki mobilne, maskotki, klocki, lalki, figur-
ki, gry towarzyskie, gry elektroniczne inne niż telewizyjne, 
gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby 
choinkowe.
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(210) 472772 (220) 2017 06 09
(731) Cobi Gmbh, Osnabrück, DE
(540) COBI

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 9 gry komputerowe, oprogramowanie gier kom-
puterowych do pobrania, oprogramowanie do gier wideo, pu-
blikacje elektroniczne, 16 torby i papier do pakowania, pudełka 
kartonowe, pudełka papierowe, materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania, artykuły piśmiennicze, przybory szkolne, publika-
cje drukowane, albumy, czasopisma, książki, książeczki, komiksy, 
kalendarze, naklejki, zakładki do książek, plakaty, rysunki, koperty, 
kartki okolicznościowe, materiały z papieru na przyjęcia, druki 
zaproszeń, papierowe ozdoby, materiały do modelowania, mate-
riały do rysowania, wszystkie powyższe towary związane z grami 
i zabawkami, 28 zabawki, zabawki ruchome, zabawki interaktyw-
ne, zabawki mobilne, maskotki, klocki, lalki, figurki, gry towarzy-
skie, gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry planszowe, arty-
kuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe.

(210) 472787 (220) 2017 06 10
(731) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDyTOWA, Grabów nad Prosną

(540) świeżość lata
(510), (511) 29 buliony, rosoły, zupy, koncentraty zup, skład-
niki do ich przyrządzania nie ujęte w innych klasach, warzywa 
gotowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, wa-
rzywa mrożone, konserwy z warzywami, marynaty warzywne, 
marynaty warzywne z dodatkiem przypraw i/lub ziół, sałatki 
warzywne, sałatki warzywne z dodatkiem przypraw i/lub ziół 
i/lub majonezu, sałatki warzywne z dodatkiem kiełków roślin  
i/lub zarodków roślin, owoce gotowane, owoce konserwowa-
ne, owoce w zaprawie octowej, owoce suszone, owoce mro-
żone, konserwy z owocami, sałatki owocowe, chipsy owocowe, 
chrupki owocowe, przeciery owocowe, musy owocowe, owo-
ce smażone, galaretki owocowe, sałatki owocowo-warzywne 
z dodatkiem przypraw i/lub ziół, chrupki ziemniaczane, dania 
gotowe z warzyw, dania gotowe warzywne z dodatkiem sosów 
i/lub ziół i/lub przypraw, mieszanki warzywne z dodatkiem so-
sów i/lub ziół i/lub przypraw, mieszanki warzywne z dodatkiem 
ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub makaronów, mieszanki 
warzywne z dodatkiem ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub 
makaronów i sosów, mieszanki warzywno-mięsne z dodatkiem 
ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub makaronów z przypra-
wami i/lub sosami, mrożone dania gotowe z warzyw, mrożone 
warzywa z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone 
mieszanki warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przy-
praw, mrożone mieszanki warzywne z dodatkiem ziemniaków 
i/lub ryżu i/lub kasz i/lub makaronów, mrożone mieszanki 
warzywne z dodatkiem ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub 
makaronów i sosów, mrożone mieszanki warzywno-mięsne 
z dodatkiem ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub makaronów 
z przyprawami i/lub sosami, rośliny strączkowe konserwowane, 

soczewica konserwowana, soja konserwowana, groch konser-
wowany, oliwki konserwowane, zioła konserwowane, suszone, 
gotowane i mrożone, grzyby suszone, grzyby konserwowane, 
grzyby w occie, grzyby w occie z dodatkiem przypraw i/lub 
ziół, soki warzywne do sporządzania potraw, galaretki, dżemy, 
kompoty, konfitury, marmolady, koncentrat pomidorowy, wy-
roby garmażeryjne, gotowe lub wstępnie przygotowane posiłki 
składające się z mięsa i warzyw, przetwory warzywno-mięsne 
i mięsne, dania gotowe warzywno-mięsne i mięsne, w szcze-
gólności fasolka po bretońsku, fasolka w sosie pomidorowym, 
bigos, flaczki, gołąbki w sosie pomidorowym, kiełbasy i kiełba-
ski, kiełbaski w sosie pomidorowym, pulpety w sosie pomido-
rowym, krokiety z mięsem, krokiety z kapustą i grzybami, mro-
żone dania gotowe wegetariańskie, mięso i ekstrakty mięsne, 
przetwory mięsne, konserwy mięsne, wyroby wędliniarskie, 
pasztety, pasztety mięsne, pasztety mięsne z warzywami i/lub 
grzybami i/lub przyprawami i/lub ziołami, tłuszcze do smaro-
wania, smalec, smalec z czosnkiem i/lub warzywami, drób, prze-
twory z drobiu, wędliny drobiowe, pasztety drobiowe, pasztety 
drobiowe z warzywami i/lub grzybami i/lub przyprawami i/lub 
ziołami, dziczyzna, pasztety z dziczyzny, ryby nieżywe, prze-
twory z ryb, pasztety rybne, pasty rybne, pasty do smarowania, 
pasty do smarowania zawierające tłuszcz, wyroby kulinarne, od-
żywcze pasty z roślin strączkowych z dodatkami, smakowe pa-
sty z roślin strączkowych, pasta z ciecierzycy i tahini, jaja, mleko 
i produkty z mleka, oleje i tłuszcze jadalne.

(210) 472814 (220) 2017 06 12
(731) MACIEjCZyK ŁUKASZ IGNIS, Warszawa
(540) aroma fusion
(510), (511) 34 bibułki papierosowe, bloczki z bibułki papie-
rosowej, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, filtry 
do papierosów, papierosy elektroniczne, pojemniczki z gazem 
do zapalniczek, środki aromatyzujące do stosowania w papie-
rosach elektronicznych inne niż olejki eteryczne, środki aroma-
tyzujące do tytoniu inne niż olejki eteryczne, tabaka, tabakierki, 
pojemniki na tytoń, waporyzatory dla palaczy do stosowania 
doustnego, zapalniczki dla palaczy, zapałki, zioła do palenia.

(210) 472815 (220) 2017 06 12
(731) WOjTANOWSKA-MALEWSKA AGNIESZKA USŁUGI 

GASTRONOMICZNE, Stare Bielice
(540) E’kler
(510), (511) 43 usługi restauracyjne i usługi gastronomicz-
ne, lodziarnie, kawiarnie, catering i obsługa przyjęć, usługi 
barowe, bary szybkiej obsługi, usługi związane z przygoto-
wywaniem dań (żywności i napojów) na zamówienie oraz 
ich dostawa.

(210) 472828 (220) 2017 06 12
(731) KLEjDySZ MARCIN, Sobolów
(540) Akademia Pana Beethovena
(510), (511) 41 dostarczanie filmów nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, informacja 
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, kształcenie 
praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organi-
zowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie 
widowisk [impresariat], pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, 
produkcja muzyczna, produkcja widowisk, przedstawienia te-
atralne [produkcja], telewizyjne usługi rozrywkowe, udostęp-
nianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi 
agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estra-
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dowych, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi or-
kiestry, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie komponowania 
muzyki, wystawianie spektakli na żywo.

(210) 472830 (220) 2017 06 12
(731) MILEWSKI jÓZEF MILEX, Dobrzyków
(540) WATERMIL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.06
(510), (511) 11 aparatura, urządzenia i instalacje do nawad-
niania i podlewania, urządzenia i systemy nawadniania kro-
pelkowego, urządzenia i instalacje do nawadniania stoso-
wane w rolnictwie, dyfuzory nawadniające kropelkowe jako 
urządzenia nawadniające, emitery kropelkowe, zraszacze, ta-
śmy i linie kroplujące, rotatory, rury do rozprowadzania wody, 
urządzenia i instalacje do automatycznego podlewania, in-
stalacje do filtrowania i uzdatniania wody, części i akcesoria 
do systemów nawadniania.

(210) 472831 (220) 2017 06 12
(731) AGRO KLASTER KUjAWy-STOWARZySZENIE  

NA RZECZ INNOWACjI I ROZWOjU, Bydgoszcz
(540) AGRO KLASTER KUjAWy

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 
29.01.13

(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie tek-
stów i ogłoszeń reklamowych, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja i obsługa 
pokazów, targów i wystaw w celach handlowych i promo-
cyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, doradztwo 
i pomoc w zakresie rozwijania kontaktów z innymi organi-
zacjami i przedsiębiorstwami, organizowanie i prowadze-
nie działalności gospodarczej w zakresie usług doradczych 
marketingowych, szkoleniowych, turystycznych i wydaw-
niczych, usługi pomocy i doradztwa w zakresie prowadze-
nia i organizacji działalności gospodarczej, podejmowanie 
działań i inicjatyw wspomagających rozwój i funkcjonowa-
nie przedsiębiorców, usługi pomocy i doradztwa w zakresie 
wspierania rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przed-
siębiorczości, pośrednictwo pracy, doradztwo organizacyjne 
w prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospo-
darki lokalnej, usługi promocji i reklamy na rzecz integracji 

europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami, doradztwo i pomoc w zakresie organi-
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju 
przedsiębiorczości oraz wspierania i promowania inicjatyw 
gospodarczych i społecznych, usługi badania rynku i opinii 
publicznej, 41 organizacja szkoleń, sympozjów, konferencji, 
kongresów, spotkań, wystaw i imprez edukacyjnych w zakre-
sie edukacji, oświaty, wychowania, nauki, ochrony zdrowia, 
rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy spo-
łecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego, rozwoju świadomości 
obywatelskiej i kulturowej, usługi związane z nauczaniem, 
kształceniem, rozrywką, rekreacją, poprawą kondycji fizycz-
nej i kulturą fizyczną, usługi edukacyjne mające na celu 
rozwijanie zdolności umysłowych i podnoszenie jakości 
życia społecznego, usługi związane z rozrywka i rekreacją 
w formie wycieczek i podróży, zawody sportowe, usługi 
związane z organizacją imprez kulturalno - oświatowych, 
rekreacyjnych, rozrywkowych i wypoczynkowych, organi-
zowanie gier, konkursów i loterii, organizowanie konkursów 
edukacyjnych i rozrywkowych, informacja o edukacji, usłu-
gi wydawnicze, publikowanie czasopism, gazet, książek, 
materiałów dydaktycznych, periodyków, publikowanie tek-
stów innych niż teksty reklamowe, publikacje elektroniczne  
on-line, wynajem sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny 
i teleinformatyczny (tel./fax., komputer, Internet) do celów 
szkoleniowo-edukacyjnych, 42 prace badawczo - rozwojowe 
nad nowymi rozwiązaniami produkcyjnymi, ich wdrażaniem 
oraz wprowadzaniem nowych produktów.

(210) 472835 (220) 2017 06 12
(731) MILEWSKI jÓZEF MILEX, Dobrzyków
(540) M MILEX

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 11 aparatura, urządzenia i instalacje do na-
wadniania i podlewania, urządzenia i systemy nawadniania 
kropelkowego, urządzenia i instalacje do nawadniania sto-
sowane w rolnictwie, dyfuzory nawadniające kropelkowe 
jako urządzenia nawadniające, emitery kropelkowe, zra-
szacze, taśmy i linie kroplujące, rotatory, rury do rozprowa-
dzania wody, urządzenia i instalacje do automatycznego 
podlewania, instalacje do filtrowania i uzdatniania wody, 
części i akcesoria do systemów nawadniania, 35 usługi im-
portowo - eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego 
na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia 
sprzedaży w hurtowniach, sklepach, supermarketach, po-
przez agentów oraz za pośrednictwem strony internetowej 
następujących towarów: aparatura, urządzenia i instalacje 
do nawadniania i podlewania, urządzenia i systemy nawad-
niania kropelkowego, urządzenia i instalacje do nawadniania 
stosowane w rolnictwie, dyfuzory nawadniające kropelkowe, 
emitery kropelkowe, zraszacze, taśmy i linie kroplujące, rota-
tory, urządzenia i instalacje do automatycznego podlewania, 
instalacje do filtrowania i uzdatniania wody, filtry, pompy 
i układy pompowe, rury do rozprowadzania wody, czujniki 
i sterowniki do systemów nawadniania, elektrozawory, syste-
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my monitorujące i sterujące siecią instalacji nawadniających, 
części i akcesoria do systemów nawadniania dozowniki na-
wozów, nawozy, mieszanki nasion traw, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, usługi w zakresie marketingu i prezenta-
cji, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów 
wyrobów, organizacja i obsługa wystaw i targów w celach 
handlowych i reklamowych, doradztwo i pomoc w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
42 prace badawczo - rozwojowe dla osób trzecich, opraco-
wywanie projektów technicznych w zakresie aparatury urzą-
dzeń i instalacji do nawadniania i podlewania, urządzeń i sys-
temów nawadniania kropelkowego, doradztwo techniczne 
i technologiczne w zakresie produkcji, montażu i doboru 
aparatury urządzeń i instalacji do nawadniania i podlewania, 
urządzeń i systemów nawadniania kropelkowego, eksper-
tyzy inżynieryjne, badania i analizy techniczne, testowanie 
materiałów, kontrola jakości.

(210) 472872 (220) 2017 06 12
(731) ASZyK KARINA, Toruń
(540) Gh

(531) 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, barki meblowe ruchome, półki bi-
blioteczne, szkatułki na biżuterię, stojaki do butelek, stojaki 
na czasopisma, osprzęt do drzwi i okien niemetalowy, figur-
ki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, gabloty 
meblowe, karnisze do zasłon, kojce i kolebki dla dzieci, wy-
roby koszykarskie, krzesła, kwietniki, legowiska dla zwierząt 
domowych, skrzynki na listy niemetalowe i niemurowane, 
lustra, łóżka, maty wyjmowane do zlewów, meble, ramy 
do obrazów, wieszaki na odzież, pojemniki do pakowania 
z tworzyw sztucznych, podpórki do roślin, pościel (poza bie-
lizną pościelową), kołdry, poduszki, jaśki, pudełka drewnia-
ne lub z tworzyw sztucznych, wachlarze, wyroby z wikliny, 
ramki do haftowania, ramy do obrazów, kołdry, poduszki, 
jaśki, kosze niemetalowe, barki meblowe ruchome, półki bi-
blioteczne, szkatułki na biżuterię, stojaki do butelek, stojaki 
na czasopisma, figurki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, gabloty meblowe, karnisze do zasłon, kojce i ko-
lebki dla dzieci, wyroby koszykarskie, krzesła, kwietniki, lego-
wiska dla zwierząt domowych, skrzynki na listy niemetalowe 
i niemurowane, lustra, łóżka, maty wyjmowane do zlewów, 
21 porcelana, w tym bibeloty, misy, miski, miseczki, w tym 
ze szkła, talerze nie z metali szlachetnych, kubki i filiżanki 
nie z metali szlachetnych, zastawa stołowa inna niż noże, wi-
delce i łyżki, nie z metali szlachetnych, czajniczki do herbaty 
nie z metali szlachetnych, czajniki nieelektryczne, szklanki 
do napojów, kieliszki, przybory kuchenne nie z metali szla-
chetnych, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym 
nie z metali szlachetnych, wazony nie z metali szlachetnych, 
świeczniki i lichtarze nie z metali szlachetnych, stojaki na kub-
ki, pojemniki na wino, sztućce drewniane, tace do użytku do-

mowego nie z metali szlachetnych, podstawki pod kieliszki, 
talerze i świeczniki nie z papieru i nie z tkanin, kosze, koszyki 
i kontenerki do użytku domowego nie z metali szlachetnych, 
stojaki na wino, przybory toaletowe, wiadra i konewki, wyro-
by ceramiczne i szklane dla gospodarstwa domowego, deski 
do krojenia w kuchni, kosze do chleba, cukiernice nie z me-
tali szlachetnych, czary nie z metali szlachetnych, doniczki 
na kwiaty i osłony na nie, nie z papieru, dozowniki mydła, pa-
pieru toaletowego i ręczników papierowych, dzbanki, fajans, 
figurki z porcelany, terakoty i szkła, formy i foremki kuchenne, 
garnki, rondle, patelnie kuchenne i pokrywki do nich, gąbki 
toaletowe, gąsiory, przybory do użytku w gospodarstwie do-
mowym nie z metali szlachetnych, serwisy do herbaty i kawy 
nie z metali szlachetnych, sitka i zaparzaczki do herbaty 
i kawy nie z metali szlachetnych, ircha do czyszczenia, kielisz-
ki do jajek, młynki do kawy ręczne, klosze do przykrywania 
żywności, korkociągi, koszyki piknikowe, koziołki pod sztućce 
na stół, wyroby kryształowe, kubły i kosze, w tym na śmie-
ci, kufle do piwa, pojemniki kuchenne, w tym na żywność, 
łopatki do ciast, naczynia ceramiczne, ręczne wyciskacze 
do owoców, talerze do owoców, talerze papierowe, zrasza-
cze do podlewania roślin, ścierki do mycia podłóg, porcela-
na, półki na przyprawy nie z metali szlachetnych, półmiski 
do jarzyn, przesiewacze i sita do gospodarstwa domowego, 
przybory kuchenne nieelektryczne, zestawy do przypraw, 
pucharki na owoce, pułapki na gryzonie, rękawice do prac 
domowych i ogrodniczych, salaterki nie z metali szlachet-
nych, serwetniki nie z metali szlachetnych, spryskiwacze dla 
gospodarstwa domowego, dzieła sztuki z porcelany, tera-
koty i szkła, wazony nie z metali szlachetnych, wazy do zup, 
suszarki, klamerki i zapinki do bielizny, butelki i otwieracze 
do butelek, cedzaki i durszlaki kuchenne, wyroby ceramicz-
ne i szklane dla gospodarstwa domowego, deski do krojenia 
w kuchni, kosze do chleba, łopatki i formy do ciast, cukiernice 
nie z metali szlachetnych, czajniki i czajniczki nieelektryczne, 
czary nie z metali szlachetnych, ręczne narzędzia do czysz-
czenia, ściereczki, pakuły i odpady wełniane do czyszczenia, 
deski do prasowania, doniczki na kwiaty i osłony nie z pa-
pieru, dozowniki mydła, papieru toaletowego i ręczników 
papierowych, trzepaczki do dywanów, dzbanki, fajans, fi-
gurki z porcelany, terakoty i szkła, formy i foremki kuchenne, 
garnki, rondle, patelnie kuchenne i pokn/wki do nich, gąbki 
toaletowe, gąsiory, przybory do użytku w gospodarstwie 
domowym nie z metali szlachetnych, serwisy do herbaty 
i kawy nie z metali szlachetnych, sitka i zaparzaczki do her-
baty i kawy nie z metali szlachetnych, ircha do czyszczenia, 
kieliszki do jajek, świeczniki nie z metali szlachetnych, młyn-
ki do kawy ręczne, klatki dla zwierząt i ptaków domowych, 
klosze do przykrywania żywności, korkociągi, przybory ko-
smetyczne, koszyki piknikowe, koziołki pod sztućce na stół, 
wyroby kryształowe, kubki nie z metali szlachetnych, kubły 
i kosze, w tym na śmieci, kufle do piwa, pojemniki kuchenne, 
w tym na żywność, łapki na muchy, łopatki do ciast, miski, 
mopy, naczynia ceramiczne, wanienki i nocniki dla dzieci, 
ręczne wyciskacze do owoców, talerze do owoców, talerze 
papierowe, pędzle, zraszacze do podlewania roślin, ścierki 
do mycia podłóg.

(210) 472873 (220) 2017 06 12
(731) ASZyK KARINA, Toruń
(540) Glam home
(510), (511) 20 meble, barki meblowe ruchome, półki bi-
blioteczne, szkatułki na biżuterię, stojaki do butelek, sto-
jaki na czasopisma, osprzęt do drzwi i okien niemetalowy, 
figurki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, 
gabloty meblowe, karnisze do zasłon, kojce i kolebki dla 
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dzieci, wyroby koszykarskie, krzesła, kwietniki, legowiska 
dla zwierząt domowych, skrzynki na listy niemetalowe 
i niemurowane, lustra, łóżka, maty wyjmowane do zlewów, 
meble, ramy do obrazów, wieszaki na odzież, pojemniki 
do pakowania z tworzyw sztucznych, podpórki do roślin, 
pościel (poza bielizną pościelową), kołdry, poduszki, jaśki, 
pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, wachlarze, 
wyroby z wikliny, ramki do haftowania, ramy do obrazów, 
kołdry, poduszki, jaśki, kosze niemetalowe, barki meblowe 
ruchome, półki biblioteczne, szkatułki na biżuterię, stojaki 
do butelek, stojaki na czasopisma, figurki z drewna, wosku, 
gipsu lub tworzyw sztucznych, gabloty meblowe, karni-
sze do zasłon, kojce i kolebki dla dzieci, wyroby koszykar-
skie, krzesła, kwietniki, legowiska dla zwierząt domowych, 
skrzynki na listy niemetalowe i niemurowane, lustra, łóżka, 
maty wyjmowane do zlewów, 21 porcelana, w tym bibe-
loty, misy, miski, miseczki, w tym ze szkła, talerze nie z me-
tali szlachetnych, kubki i filiżanki nie z metali szlachetnych, 
zastawa stołowa inna niż noże, widelce i łyżki, nie z metali 
szlachetnych, czajniczki do herbaty nie z metali szlachet-
nych, szklanki do napojów, kieliszki, przybory kuchenne 
nie z metali szlachetnych, pojemniki do użytku w gospo-
darstwie domowym nie z metali szlachetnych, wazony 
nie z metali szlachetnych, świeczniki i lichtarze nie z metali 
szlachetnych, stojaki na kubki, pojemniki na wino, sztuć-
ce drewniane, tace do użytku domowego nie z metali 
szlachetnych, podstawki pod kieliszki, talerze i świeczni-
ki nie z papieru i nie z tkanin, kosze, koszyki i kontenerki 
do użytku domowego nie z metali szlachetnych, stojaki 
na wino, przybory toaletowe, wiadra i konewki, wyroby 
ceramiczne i szklane dla gospodarstwa domowego, deski 
do krojenia w kuchni, kosze do chleba, cukiernice nie z me-
tali szlachetnych, czary nie z metali szlachetnych, doniczki 
na kwiaty i osłony na nie, nie z papieru, dozowniki mydła, 
papieru toaletowego i ręczników papierowych, dzbanki, 
fajans, figurki z porcelany, terakoty i szkła, formy i foremki 
kuchenne, garnki, rondle, patelnie kuchenne i pokryw-
ki do nich, gąbki toaletowe, gąsiory, przybory do użytku 
w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, ser-
wisy do herbaty i kawy nie z metali szlachetnych, sitka i za-
parzaczki do herbaty i kawy nie z metali szlachetnych, ircha 
do czyszczenia, kieliszki do jajek, młynki do kawy ręczne, 
klosze do przykrywania żywności, korkociągi, koszyki pik-
nikowe, koziołki pod sztućce na stół, wyroby kryształowe, 
kubły i kosze, w tym na śmieci, kufle do piwa, pojemniki 
kuchenne, w tym na żywność, łopatki do ciast, naczynia ce-
ramiczne, ręczne wyciskacze do owoców, talerze do owo-
ców, talerze papierowe, zraszacze do podlewania roślin, 
ścierki do mycia podłóg, porcelana, półki na przyprawy 
nie z metali szlachetnych, półmiski do jarzyn, przesiewacze 
i sita do gospodarstwa domowego, przybory kuchenne 
nieelektryczne, zestawy do przypraw, pucharki na owoce, 
pułapki na gryzonie, rękawice do prac domowych i ogrod-
niczych, salaterki nie z metali szlachetnych, serwetniki 
nie z metali szlachetnych, spryskiwacze dla gospodarstwa 
domowego, dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła, wa-
zony nie z metali szlachetnych, wazy do zup, suszarki, kla-
merki i zapinki do bielizny, butelki i otwieracze do butelek, 
cedzaki i durszlaki kuchenne, wyroby ceramiczne i szklane 
dla gospodarstwa domowego, deski do krojenia w kuchni, 
kosze do chleba, łopatki i formy do ciast, czajniki i czajniczki 
nieelektryczne, ręczne narzędzia do czyszczenia, ściereczki, 
pakuły i odpady wełniane do czyszczenia, deski do praso-
wania, doniczki na kwiaty i osłony nie z papieru, trzepaczki 
do dywanów, świeczniki nie z metali szlachetnych, klatki dla 
zwierząt i ptaków domowych, klosze do przykrywania żyw-
ności, korkociągi, przybory kosmetyczne, koszyki pikniko-

we, koziołki pod sztućce na stół, wyroby kryształowe, kubki 
nie z metali szlachetnych, kubły i kosze, w tym na śmieci, 
kufle do piwa, pojemniki kuchenne, w tym na żywność, 
łapki na muchy, łopatki do ciast, miski, mopy, naczynia ce-
ramiczne, wanienki i nocniki dla dzieci, ręczne wyciskacze 
do owoców, pędzle, zraszacze do podlewania roślin.

(210) 472874 (220) 2017 06 12
(731) KŁACZKOW MIChAŁ, Warszawa
(540) ACOUSTICDESIGN PRACOWNIA PROjEKTOWA 

AKUSTyKI

(531) 27.05.01
(510), (511) 27 pokrycia ścienne, ścienne materiały wykoń-
czeniowe, nietekstylne, ścienne materiały dekoracyjne, nie-
tekstylne, ścienne dekoracje, nietekstylne, pokrycia ścienne 
z tworzyw sztucznych, pokrycia ścienne z korka, ścienne 
tekstylne materiały wykończeniowe, dekoracje ścienne (nie-
tekstylne), dekoracje ścienne z materiałów nietekstylnych, 
ręcznie robione, dekoracyjne tkaniny ścienne [nietekstylne], 
obicia ścienne, nie z materiałów tekstylnych.

(210) 472884 (220) 2017 06 13
(731) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDyTOWA, Grabów nad Prosną

(540) PROFi w 100% NATURALNA Moje odkrycie 
ŚWIEŻOŚĆ LATA ZUPA Krem z czerwonego buraka 
z miętą BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW 
PRODUKT BEZGLUTENOWy

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 03.07.03, 08.07.01, 05.03.11, 
24.05.25

(510), (511) 29 zupy, zupa - krem, zupa - krem z warzyw, 
zupa - krem z warzyw z dodatkiem ziół, zupa - krem z buraka 
z miętą.

(210) 472887 (220) 2017 06 13
(731) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDyTOWA, Grabów nad Prosną



41 BIULETyN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT34/2017

(540) w 100% NATURALNA Moje odkrycie ŚWIEŻOŚĆ LATA 
PROFi BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW ZUPA 
Chłodnik wiśniowy z makaronem

(531) 03.07.03, 05.07.16, 08.07.01, 24.05.25, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 zupy, zupa owocowa, zupa-chłodnik, zupa - 
chłodnik wiśniowy z makaronem.

(210) 472888 (220) 2017 06 13
(731) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDyTOWA, Grabów nad Prosną

(540) w 100% NATURALNA Moje odkrycie ŚWIEŻOŚĆ 
LATA PROFi ZUPA Chłodnik z owocami leśnymi 
i płatkami orkiszowymi BEZ KONSERWANTÓW BEZ 
BARWNIKÓW

(531) 03.07.03, 05.07.01, 08.07.01, 24.05.25, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 zupy, zupa owocowa, zupa-chłodnik, zupa - 
chłodnik z owocami leśnymi z płatkami orkiszowymi.

(210) 472894 (220) 2015 10 01
(731) IAP Worldwide Services, Inc., Cape Canaveral, US
(540) IAP
(510), (511) 35 zarządzanie flotą pojazdów, usługi doradcze 
dla służb rządowych i bezpieczeństwa narodowego, mia-
nowicie usługi badań i konsultacji w zakresie działalności 
gospodarczej i zarządzania dla celów marketingu i handlu 
detalicznego, 37 usługi komunikacyjne, mianowicie usługi 
instalacji sieci komunikacyjnych, usługi instalacji satelitar-

nych stacji naziemnych, usługi instalacji kabli i światłowo-
dów komunikacyjnych, budownictwo, mianowicie usługi 
budowlane, nadzór budowlany, informacje i doradztwo 
budowlane, rozbiórka budynków, budownictwo przemy-
słowe, budownictwo portowe, budowa falochronów i bu-
dowli podwodnych, budowa magazynów, budowa parkin-
gów, dróg, systemów odwadniających i uzbrojenia terenu, 
konserwacja flot pojazdów, usługi zapewniania obiektów 
infrastruktury w przypadkach katastrof i sytuacji kryzy-
sowych, mianowicie usługi budowlane i usługi inżynierii 
wodno-lądowej, usługi budowania pomieszczeń z prze-
znaczeniem do zamieszkania, prowadzenia biur, warsz-
tatów, lecznic i szpitali, kuchni, pralni oraz generatorów 
energii elektrycznej, 38 usługi komunikacyjne, mianowi-
cie obsługa i zarządzanie sieciami przesyłu danych, usługi 
obsługi satelitarnych stacji naziemnych, 39 usługi kontroli 
ruchu lotniczego, usługi transportu oraz składowania, mia-
nowicie transport ciężkiego sprzętu oraz ładunków dla 
osób trzecich, obsługa i zarządzanie magazynami, miano-
wicie usługi magazynowania i przechowywania dla osób 
trzecich, logistyka transportu, dostawa i dystrybucja ener-
gii elektrycznej, usługi pomocy udzielanej w przypadkach 
klęsk żywiołowych i katastrof, mianowicie zaopatrywanie 
w energię elektryczną i wodę, 42 usługi zarządzania zwią-
zane z inżynierią środowiska, usługi komputerowe, w tym 
zarządzanie na miejscu systemami informatycznymi, opra-
cowywanie systemów, w tym tworzenie i wdrażanie opro-
gramowania, sprzętu oraz rozwiązań technologicznych dla 
celów tworzenia i wdrażania rządowego i komercyjnego 
oprogramowania użytkowego i baz danych, opracowanie 
i stworzenie operacyjnej architektury przedsiębiorstw, inte-
growanie oprogramowania zabezpieczającego informacje 
w architekturę komputerową przedsiębiorstw państwo-
wych oraz przeprowadzanie testów działania oraz zabez-
pieczeń oprogramowania rządowego, zabezpieczanie 
informacji, mianowicie projektowanie i rozwój systemów 
bezpieczeństwa danych elektronicznych, badania i rozwój 
technologii w sektorze usług rządowych i bezpieczeństwa 
narodowego, usługi inżynierskie dla satelitarnych stacji 
naziemnych, usługi zapewniania infrastruktury w przypad-
kach klęsk żywiołowych i katastrof, mianowicie usługi pro-
jektowe, usługi pomocy udzielanej w przypadkach klęsk 
żywiołowych i katastrof, mianowicie zapewnianie wsparcia 
technicznego, usług projektowych i inżynieryjnych dla po-
mieszczeń dostosowanych do zamieszkania, prowadzenia 
biur, warsztatów, lecznic i szpitali, kuchni, pralni oraz gene-
ratorów energii elektrycznej, 44 usługi pomocy udzielanej 
w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof, mianowicie 
świadczenie medycznych usług klinicznych.

(210) 472896 (220) 2017 06 13
 (310) 290556 (320) 2016 12 19 (330) IL
(731) SUPER-PhARM (ISRAEL) LIMITED, herzlia, IL
(540) Safe Nights
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(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.13, 26.13.01
(510), (511) 10 materace ochronne w przypadku nietrzyma-
nia moczu, jednorazowe arkusze zabezpieczające przy nie-
trzymaniu moczu.

(210) 472919 (220) 2017 06 14
(731) DĘBSKA ANETA DEWI, Olsztyn
(540) DW DEWI

(531) 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 3 kosmetyki, akcesoria kosmetyczne.

(210) 472925 (220) 2017 06 14
(731) POROWSKI BERNARD, Konstancin-jeziorna
(540) La Passion du Vin SELECTIONNEUR & MARChAND DE 

GRANDS VINS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.01.13, 24.01.18, 05.03.13
(510), (511) 33 ekstrakty i esencje alkoholowe, napoje alko-
holowe, w tym: wina, aperitify, wermuty, napoje wino-po-
dobne i wino-pochodne, whisky, brandy, wódki, nalewki, 
likiery, dżin, jabłecznik, koktajle, miód pitny, rum, sake, eks-
trakty owocowe z alkoholem, 35 dystrybucja materiałów 
reklamowych, w tym: ulotek, próbek, druków, prospektów, 
broszur, pokazy towarów i promocje sprzedaży, organizowa-
nie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
pośrednictwo i promocja w zakresie organizowania sprze-
daży, prowadzenie sklepów i hurtowni z wyrobami alkoho-
lowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
import i eksport wyrobów alkoholowych, doradztwo mar-
ketingowe i organizacyjne w zakresie produkcji i sprzedaży 
wyrobów alkoholowych, pośrednictwo handlowe w zakre-
sie wyszukiwania partnerów handlowych, pośredniczenie 
w zawieraniu kontraktów, 39 zwiedzanie turystyczne, re-
zerwacja transportu, organizowanie wycieczek i rezerwacja 
miejsc na wycieczki szczególnie wycieczek po winnicach, 
dostarczanie towarów, konfekcjonowanie, przechowywa-
nie, magazynowanie, rozlewanie i pakowanie win, dystry-
bucja wyrobów alkoholowych, organizowanie wycieczek 
turystycznych, 41 organizowanie i prowadzenie zjazdów, 
konkursów, konferencji oraz wystaw w celach edukacyjnych 
lub rozrywkowych, organizowanie przyjęć, usługi związane 

z informacją i organizowaniem wypoczynku, 43 prowadze-
nie winiarni, kawiarni, kafeterii, barów i restauracji, rezerwa-
cja miejsc w hotelach, pensjonatach i domach wczasowych, 
usługi świadczone przez winiarnie, usługi gastronomiczne.

(210) 472978 (220) 2017 06 14
(731) ARySTA LIFESCIENCE POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Dicotex
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, komponenty chemicznych środ-
ków i nawozów, dodatki chemiczne do środków ochrony 
roślin, stymulatory wzrostu i plonowania roślin, 5 herbicydy, 
środki i preparaty ochrony roślin: chwastobójcze, grzybobój-
cze, owadobójcze, bakteriobójcze.

(210) 473017 (220) 2017 06 19
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) PREFERRO
(510), (511) 29 chipsy ziemniaczane, dżem imbirowy, dże-
my, galaretki owocowe, marmolada, orzechy aromatyzowa-
ne, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe przetworzone, 
orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, owo-
ce gotowane, owoce konserwowane w alkoholu, 30 batony 
zbożowe, bułeczki słodkie, chałwa, chipsy jako produkty 
zbożowe, ciasto jako masa do pieczenia, ciasto na słodkie 
wypieki, ciasto w proszku, cukierki miętowe, czekolada, cze-
kolada pitna, dekoracje cukiernicze do ciast, gofry, guma 
do żucia, herbatniki petit-beurre, kakao, karmelki jako cukier-
ki, kawa, krakersy, lody, lukier do ciast, makaroniki jako wyro-
by cukiernicze, marcepan, muesli, musy czekoladowe, musy 
deserowe, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje 
kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na ba-
zie kawy, orzechy w czekoladzie, owocowe galaretki jako 
słodycze, pałeczki lukrecjowe jako wyroby cukiernicze, pa-
sty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty 
na bazie czekolady, pastylki jako wyroby cukiernicze, piernik, 
pomadki jako cukierki, pralinki, przekąski na bazie ryżu, prze-
kąski na bazie zbóż, ptifurki jako ciasteczka, puddingi, sorbe-
ty jako lody, tarty z owocami, wafle ryżowe, wyroby cukierni-
cze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, 
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze 
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe 
do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe.

(210) 473021 (220) 2017 06 19
(731) GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETyKI 

CIEPLNEj SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Gdańsk

(540) orchis energia sopot

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 37 wykonawstwo, konserwacja i remonty insta-
lacji grzewczych i wodociągowych, węzłów cieplnych oraz 
rurociągów przesyłowych (węzły cieplne, przyłącza), wyko-
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nawstwo instalacji elektrycznej współpracującej z urządze-
niami ciepłowniczymi (węzły, podstacje), montaż instalacji 
przemysłowych, montaż instalacji centralnego ogrzewania, 
renowacja instalacji przemysłowych, montaż, konserwacja 
i remonty aparatury kontrolno-pomiarowej, naprawy ciepło-
mierzy, budownictwo (budownictwo mieszkaniowe i robo-
ty publiczne), naprawy budynków, nadzór budowlany i insta-
lacyjny, instalowanie i konserwacja wszelkiego typu sprzętu 
elektrycznego i elektromechanicznego do celów przemysło-
wych lub zbiorowych, instalowanie i konserwacja sieci tele-
komunikacyjnych i informatycznych, instalowanie i konser-
wacja wyposażenia i systemów do transportu i dystrybucji 
energii, instalowanie i konserwacja automatyki, instalowanie 
i konserwacja systemów i infrastruktury transportowej (ko-
lejowej, miejskiej, drogowej, portowej lub lotniskowej), bu-
dowa, instalacja i konserwacja elektrowni wytwarzających 
energię, instalowanie i konserwacja systemów klimatyza-
cyjnych, konstrukcja, renowacja i konserwacja infrastruktury, 
zabytków, kanalizacji, konserwacja zespołu nieruchomości, 
wynajem maszyn i sprzętu budowlanego, usługi sprząta-
nia, 39 dystrybucja energii, dystrybucja energii elektrycznej, 
dostarczanie energii cieplnej, dystrybucja energii cieplnej 
za pomocą miejskiej sieci cieplnej, przesyłanie energii ciepl-
nej za pomocą miejskiej sieci cieplnej, dostarczanie energii 
elektrycznej, transmisja energii elektrycznej, dystrybucja 
energii odnawialnej, magazynowanie energii elektrycznej, 
40 wytwarzanie energii, wytwarzanie energii elektrycznej 
z energii fal, produkcja energii hydroelektrycznej, wytwarza-
nie energii elektrycznej z energii wiatru.

(210) 473034 (220) 2017 06 19
(731) j. ChODACKI, A. MISZTAL MEDICA SPÓŁKA jAWNA, 

Lubin
(540) MEDICA INSUFINE

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 igły do celów medycznych.

(210) 473078 (220) 2017 06 19
(731) FERSZTOROWSKI MACIEj FIRMA MATBON, Mysłowice
(540) MATBON

(531) 01.15.15, 19.11.04, 19.11.13, 26.13.25, 26.15.15, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 1 mieszanki do gaszenia ognia, substancje po-
wierzchniowo czynne, preparaty chemiczne do kondensa-
cji, neutralizatory gazów toksycznych, środki chemiczne dla 
przemysłu, 3 mydła, mydła w płynie, mydła przeciwpotowe, 
preparaty do higieny intymnej, preparaty toaletowe, środ-
ki czyszczące do higieny osobistej-nielecznicze, 4 środki 
do usuwania pyłu, mieszaniny pochłaniające kurz.

(210) 473089 (220) 2017 06 19
(731) hASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Wrocław

(540) APTEKA MEDICEO DRIVE

(531) 26.04.02, 26.04.09, 25.05.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 prowadzenie aptek, prowadzenie aptek inter-
netowych, usługi w zakresie sprzedaży, sprzedaży interneto-
wej oraz sprzedaży na podstawie zamówień telefonicznych: 
leków, produktów farmaceutycznych, produktów weteryna-
ryjnych, preparatów wspomagających leczenie (wzmacnia-
jących organizm), substancji dietetycznych, suplementów 
diety, środków do odchudzania, artykułów i żywności dla 
niemowląt, ziół, artykułów zielarskich, materiałów oraz środ-
ków medycznych, sanitarnych, higienicznych, opatrunków, 
środków czystości, aparatury, urządzeń i sprzętu medyczne-
go oraz stomatologicznego, przyrządów pomiarowo-kon-
trolnych do celów medycznych, urządzeń rehabilitacyjnych, 
artykułów ortopedycznych, 44 usługi w zakresie wykonywa-
nia leków recepturowych, udzielanie porad w zakresie farma-
kologii, medycyny, dietetyki, usługi medyczne.

(210) 473108 (220) 2017 06 20
(731) DRĄG DANUTA FORMULA NOVA, Wrocław
(540) Lady on the go
(510), (511) 3 dezodoranty do użytku osobistego [wyro-
by perfumeryjne], jonon [wyroby perfumeryjne], kwiaty 
(ekstrakty z -) [przemysł perfumeryjny], kwiaty jako baza 
do perfum, mięta do wyrobów perfumeryjnych, urządzenia 
do rozpylania perfum lub środków dezynfekcyjnych, olejki 
do celów perfumeryjnych, perfumeryjne (produkty -), perfu-
my, piżmo [perfumeria], 21 rozpylacze do perfum.

(210) 473110 (220) 2017 06 20
(731) NATURRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) AREANATURRA
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, przeciery owocowe i warzywne, sałatki owocowe 
i warzywne, koktajle mleczne (shakes), oleje i tłuszcze jadal-
ne, oleje wyciskane na zimno, galaretki, dżemy, konfitury, za-
piekanki, nabiał i substytuty nabiału, mięso, wędliny, klopsiki, 
klopsiki mięsne, 30 mąka i produkty zbożowe, suche i świeże 
makarony, kluski i pierogi, uszka, naleśniki, klopsy, pieczy-
wo, przyprawy, zioła do celów spożywczych, koncentraty 
warzywne stosowane jako przyprawy, sosy, kawa, herbata, 
kakao i namiastki tych towarów, herbata owocowa, herbata 
ziołowa, czekolada, czekolada pitna, wyroby cukiernicze i sło-
dycze, ciastka, ciasta, słodkie bułki, pączki, gofry, lody, pizza, 
kanapki, placki (focacce), 31 świeże owoce, orzechy, warzywa 
i zioła, grzyby, 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne, 
soki, soki owocowe, soki warzywne, sorbety, napoje na bazie 
owoców lub warzyw, koktajle, syropy, lemoniada, bezalko-
holowe wyciągi z owoców, piwo, 35 prowadzenie sprzeda-
ży tradycyjnej oraz za pośrednictwem internetu w zakresie 
następujących towarów: wyciągi z ziół leczniczych, nalewki 
do celów medycznych, suplementy diety, konserwowane, 
suszone i gotowane owoce i warzywa, przeciery owocowe 
i warzywne, sałatki owocowe i warzywne, koktajle mleczne 
(shakes), oleje i tłuszcze jadalne, oleje wyciskane na zimno, 
galaretki, dżemy, konfitury, zapiekanki, nabiał i substytuty 
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nabiału, mięso, wędliny, klopsiki, klopsiki mięsne, mąka i pro-
dukty zbożowe, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, 
uszka, naleśniki, klopsy, pieczywo, przyprawy, zioła do celów 
spożywczych, koncentraty warzywne stosowane jako przy-
prawy, sosy, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 
herbata owocowa, herbata ziołowa, czekolada, czekolada 
pitna, wyroby cukiernicze i słodycze, ciastka, ciasta, słod-
kie bułki, pączki, gofry, lody, pizza, kanapki, placki (focacce), 
świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, grzyby, napoje bez-
alkoholowe, wody mineralne, soki, soki owocowe, soki wa-
rzywne, sorbety, napoje na bazie owoców lub warzyw, kok-
tajle, syropy, lemoniada, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
piwo, napoje alkoholowe, nalewki, nalewki ziołowe, gorzkie 
nalewki.

(210) 473113 (220) 2017 06 20
(731) NATURRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) area natura

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.03
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, przeciery owocowe i warzywne, sałatki owocowe 
i warzywne, koktajle mleczne (shakes), oleje i tłuszcze jadal-
ne, oleje wyciskane na zimno, galaretki, dżemy, konfitury, za-
piekanki, nabiał i substytuty nabiału, mięso, wędliny, klopsiki, 
klopsiki mięsne, 30 mąka i produkty zbożowe, suche i świeże 
makarony, kluski i pierogi, uszka, naleśniki, klopsy, pieczywo, 
przyprawy, zioła do celów spożywczych, koncentraty wa-
rzywne stosowane jako przyprawy, sosy, kawa, herbata, kakao 
i namiastki tych towarów, herbata owocowa, herbata ziołowa, 
czekolada, czekolada pitna, wyroby cukiernicze i słodycze, 
ciastka, ciasta, słodkie bułki, pączki, gofry, lody, pizza, kanap-
ki, placki (focacce), 31 świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, 
grzyby, 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne, soki, soki 
owocowe, soki warzywne, sorbety, napoje na bazie owoców 
lub warzyw, koktajle, syropy, lemoniada, bezalkoholowe wy-
ciągi z owoców, piwo, 35 prowadzenie sprzedaży tradycyjnej 
oraz za pośrednictwem Internetu w zakresie następujących 
towarów: wyciągi z ziół leczniczych, nalewki do celów me-
dycznych, suplementy diety, konserwowane, suszone i go-
towane owoce i warzywa, przeciery owocowe i warzywne, 
sałatki owocowe i warzywne, koktajle mleczne (shakes), oleje 
i tłuszcze jadalne, oleje wyciskane na zimno, galaretki, dżemy, 
konfitury, zapiekanki, nabiał i substytuty nabiału, mięso, wędli-
ny, klopsiki, klopsiki mięsne, mąka i produkty zbożowe, suche 
i świeże makarony, kluski i pierogi, uszka, naleśniki, klopsy, pie-
czywo, przyprawy, zioła do celów spożywczych, koncentraty 
warzywne stosowane jako przyprawy, sosy, kawa, herbata, 
kakao i namiastki tych towarów, herbata owocowa, herbata 
ziołowa, czekolada, czekolada pitna, wyroby cukiernicze i sło-
dycze, ciastka, ciasta, słodkie bułki, pączki, gofry, lody, pizza, 
kanapki, placki (focacce), świeże owoce, orzechy, warzywa 
i zioła, grzyby, napoje bezalkoholowe, wody mineralne, soki, 
soki owocowe, soki warzywne, sorbety, napoje na bazie owo-
ców lub warzyw, koktajle, syropy, lemoniada, bezalkoholowe 
wyciągi z owoców, piwo, napoje alkoholowe, nalewki, nalewki 
ziołowe, gorzkie nalewki.

(210) 473128 (220) 2017 06 20
(731) STOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Malbork

(540) CROSS
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, 
napoje gazowane, wody mineralne, wody smakowe, napój 
energetyzujący, cydr bezalkoholowy, piwo, 33 cydr.

(210) 473131 (220) 2017 06 20
(731) STOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Malbork

(540) GOLDEN KING
(510), (511) 34 bibułka papierosowa, bloczki bibułki do pa-
pierosów, gilzy papierosowe, kieszonkowe przyrządy 
do skręcania papierosów, tytoń, pojemniki na tytoń, papiero-
sy elektroniczne, filtry do papierosów, cygara, fajki, papierosy.

(210) 473149 (220) 2017 06 20
(731) LEGIC KOMPANIA IMPORTOWA DÓBR 

LUKSUSOWyCh SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) LEGIC
(510), (511) 14 zegarki, mechanizmy do zegarów i zegarków, 
paski do zegarków, tarcze [zegarmistrzostwo], biżuteria i wy-
roby jubilerskie, 16 stalówki, wkłady atramentowe, przyrządy 
do pisania, pióra i długopisy [artykuły biurowe], wieczne pió-
ra, materiały piśmienne, ołówki, grafity do ołówków.

(210) 473150 (220) 2017 06 20
(731) LEGIC KOMPANIA IMPORTOWA DÓBR 

LUKSUSOWyCh SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) NOBLE PLACE

(531) 17.02.01, 17.02.04, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 14 zegarki, mechanizmy do zegarów i zegarków, 
paski do zegarków, tarcze [zegarmistrzostwo], biżuteria i wy-
roby jubilerskie, 16 stalówki, wkłady atramentowe, przyrzą-
dy do pisania, pióra i długopisy [artykuły biurowe], wieczne 
pióra, materiały piśmienne, ołówki, grafity do ołówków, 
35 sprzedaż detaliczna zegarków, biżuterii i wyrobów jubiler-
skich, przyrządów do pisania, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich zegarków, biżuterii i wyrobów jubilerskich, przyrzą-
dów do pisania, reklama zegarków, biżuterii i wyrobów jubi-
lerskich, przyrządów do pisania.

(210) 473176 (220) 2017 06 21
(731) ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie
(540) NyK
(510), (511) 12 amortyzatory do rowerów, bagażniki rowero-
we, bieżniki do opon, chlapacze [błotniki] do rowerów, błot-
niki do rowerów, części konstrukcyjne rowerów, dętki do ro-
werów, dzwonki do rowerów, elektryczne rowery składane, 
hamulce do rowerów, hydrauliczne hamulce tarczowe do ro-
werów, kierownice [części do rowerów], klaksony rowerowe, 
klocki hamulcowe [części rowerów], koła zębate [części ro-
werowe], koła rowerowe, koła łańcuchowe do rowerów, kor-
by rowerowe, kosze przystosowane do rowerów, łańcuchy 
do rowerów, linki hamulcowe do rowerów, manetki obroto-
we do rowerów, metalowe dzwonki do rowerów, minirowe-
ry, nóżki do rowerów, noski rowerowe, nakładki na szprychy 
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rowerowe, nakładki na pedały rowerowe, obręcze kół do ro-
werów, ochraniacze ubrania na koła do rowerów, oparcia 
pasażerów do rowerów, opony bezdętkowe do rowerów, 
opony, opony rowerowe, opony do rowerów dla dzieci, osło-
ny łańcucha do rowerów, piasty do kół rowerowych, pedały 
do rowerów, podpórki do rowerów, podpórki do rowerów 
[części rowerowe], pokrycia siodełek rowerów, pokrowce 
na uchwyty rowerowe, pokrowce na siodełka do rowerów, 
pompki do rowerów, przerzutki do rowerów, ramy do rowe-
rów, rowery składane, rowery szosowe, rowery trekingowe, 
rowery na pedały, rowery górskie, rowery elektryczne, rowe-
ry dziecięce, rowery dostawcze, rowery, sakwy rowerowe, 
siedzenia dziecięce przystosowane do rowerów, silniki do ro-
werów, siodełka do rowerów, sprzęt do naprawy przebitych 
opon rowerowych, stabilizatory do rowerów, sygnalizatory 
kierunkowe do rowerów, szprychy do rowerów, uchwyty 
do mocowania bidonów rowerowych, uchwyty kierownicy 
do rowerów, układy zawieszenia do rowerów, układy napę-
dowe [części rowerowe], zestawy przerzutek.

(210) 473179 (220) 2017 06 21
(731) KOWALSKI MACIEj & KOWALSKI SZyMON GREEN BIKE 

POLAND SPÓŁKA CyWILNA, Śrem
(540) ALICE
(510), (511) 12 rowery, rowery górskie, rowery dziecięce, ro-
wery składane, rowery szosowe, rowery trekingowe, rowery 
miejskie, minirowery, części i akcesoria do rowerów, części 
konstrukcyjne rowerów, ramy do rowerów, kierownice [części 
do rowerów], mostki kierownicy [części rowerowe], koła [części 
rowerów], piasty do rowerów, widelce [części rowerowe], koła 
zębate do rowerów, koła łańcuchowe do rowerów, wolne koła 
do rowerów, korby rowerowe, nakładki widelca [części rowe-
rów], układy napędowe [części rowerowe], układy zawieszenia 
do rowerów, opony rowerowe, opony rowerowe bezdętkowe, 
dętki do rowerów, łatki do opon, materiały do naprawy opon, 
zestawy narzędzi do naprawy dętek, błotniki do rowerów, 
szprychy do rowerów, napinacze do szprych do kół, obręcze 
kół do rowerów, łańcuchy [części rowerów], osłony łańcucha 
do rowerów, amortyzatory do rowerów, hamulce do rowerów, 
hydrauliczne hamulce obręczowe do rowerów, hydrauliczne 
hamulce tarczowe do rowerów, klocki hamulcowe [części ro-
werów], linki hamulcowe do rowerów, dźwignie hamulców 
do rowerów, uchwyty do rowerowych dźwigni hamulców, 
manetki obrotowe do rowerów, trzpienie obrotowe do rowe-
rów, przerzutki do rowerów, zębatki do przerzutek [części ro-
werów], siodełka do rowerów, sztyce podsiodłowe, podpórki 
do rowerów [części rowerowe], nóżki do rowerów, bagażniki 
rowerowe, pedały do rowerów, nakładki na pedały rowerowe, 
noski rowerowe, końcówki rączek kierownicy [części rowe-
rów], końcówki do kierownicy rowerowej, uchwyty kierownicy 
do rowerów, dzwonki do rowerów, klaksony rowerowe, kierun-
kowskazy do rowerów, pompki do rowerów, akcesoria do ro-
werów do przewożenia bagażu, bagażniki na torby do rowe-
rów, sakwy rowerowe, torby rowerowe, kosze przystosowane 
do rowerów, akcesoria do rowerów do przewożenia napojów, 
uchwyty do bidonów rowerowych, dopasowane pokrowce 
na rowery, ochraniacze ubrania na koła do rowerów, pokrow-
ce na siodełka do rowerów, pokrowce na uchwyty rowerowe, 
siedzenia dziecięce przystosowane do rowerów.

(210) 473193 (220) 2017 06 21
(731) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Warszawa

(540) ANTyKRUChy
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia do celów dydak-
tycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwa-
rzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, 
nagrane dyski, dyski kompaktowe (audio-wideo), dyski kom-
paktowe (CD - ROM-y), publikacje elektroniczne (moduły 
ładowalne), wszystkie powyższe z wyłączeniem oprogramo-
wania do dozymetrii, oprogramowania do oszacowywania 
dawek napromieniowania i obliczania wewnętrznych dawek 
napromieniowania, oprogramowania do identyfikacji dawek 
gazów lub promieniowania wdychanych lub pochłoniętych 
przez osobę, 16 albumy, atlasy, afisze broszury, czasopisma 
(periodyki), formularze (blankiety, druki) książki, materiały 
do nauczania materiały szkoleniowe i Instruktażowe, pod-
ręczniki, poradniki plakaty, plansze, publikacje, wydawnictwa 
periodyczne, aperiodyczne i akcydensowe, wkładki do wy-
dawnictw oraz inne materiały drukowane prezentujące 
w dowolnym układzie informacje wybrane według dowol-
nie ustalonych kryteriów, 41 nauczanie, kształcenie, doradz-
two zawodowe (porady w zakresie edukacji lub kształcenia), 
nauczanie, instruktaże, komputerowe przygotowanie mate-
riałów do publikacji, konferencje (organizowanie i obsługa), 
organizacja i prowadzenie dydaktyki i nauczania- także dro-
gą elektroniczną (e-learning), publikacje elektroniczne on-li-
ne książek i periodyków, publikowanie tekstów (innych niż 
teksty reklamowe) teksty (pisanie), inne niż reklamowe teksty 
(publikowanie, udostępnianie publikacji elektronicznych on-
-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, zawodowe 
(poradnictwo), porady w zakresie edukacji lub kształcenia, 
zjazdy (organizowanie i obsługa), wszystkie wyżej wymienio-
ne usługi świadczone w związku z organizowaniem szkoleń 
w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

(210) 473194 (220) 2017 06 21
(731) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Warszawa

(540) ANTIFRAGILE
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia do celów dydak-
tycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwa-
rzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, 
nagrane dyski, dyski kompaktowe (audio-wideo), dyski kom-
paktowe (CD - ROM-y), publikacje elektroniczne (moduły 
ładowalne), wszystkie powyższe z wyłączeniem oprogramo-
wania do dozymetrii, oprogramowania do oszacowywania 
dawek napromieniowania i obliczania wewnętrznych dawek 
napromieniowania, oprogramowania do identyfikacji dawek 
gazów lub promieniowania wdychanych lub pochłoniętych 
przez osobę, 16 albumy, atlasy, afisze broszury, czasopisma 
(periodyki), formularze (blankiety, druki) książki, materiały 
do nauczania materiały szkoleniowe i instruktażowe, pod-
ręczniki, poradniki plakaty, plansze, publikacje, wydawnictwa 
periodyczne, aperiodyczne i akcydensowe, wkładki do wy-
dawnictw oraz inne materiały drukowane prezentujące 
w dowolnym układzie informacje wybrane według dowol-
nie ustalonych kryteriów, 41 nauczanie, kształcenie, doradz-
two zawodowe (porady w zakresie edukacji lub kształcenia), 
nauczanie, instruktaże, komputerowe przygotowanie mate-
riałów do publikacji, konferencje (organizowanie i obsługa), 
organizacja i prowadzenie dydaktyki i nauczania- także dro-
gą elektroniczną (e-learning), publikacje elektroniczne on-li-
ne książek i periodyków, publikowanie tekstów (innych niż 
teksty reklamowe) teksty (pisanie), inne niż reklamowe tek-
sty (publikowanie, udostępnianie publikacji elektronicznych  
on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, zawodo-
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we (poradnictwo), porady w zakresie edukacji lub kształce-
nia, zjazdy (organizowanie i obsługa), wszystkie wyżej wy-
mienione usługi świadczone w związku z organizowaniem 
szkoleń w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

(210) 473206 (220) 2017 06 22
(731) hASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Wrocław

(540) hASCOVIR CONTROL
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne, suple-
menty diety, preparaty lecznicze.

(210) 473211 (220) 2017 06 22
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO hANDLOWE PROFAST MAjEK, 

STAChECKI, WOŚ SPÓŁKA jAWNA, Komorniki
(540) 4CAR

(531) 26.04.02, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, wyroby 
pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, 9 akumulatory elek-
tryczne, w tym akumulatory do pojazdów, prostowniki prą-
du, okulary, etui na okulary, oprawki do okularów, łańcuszki 
do okularów, sznureczki do okularów, diody świecące, diody 
świecące (LED), baterie do oświetlenia, rękawice ochronne, 
słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne, sprzęt dla korzysta-
nia z telefonu bez użycia rąk, urządzenia do ładowania aku-
mulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania baterii, 
rozdzielacze napięcia, odblaski noszone na ubraniu, w celu 
zapobiegania wypadkom drogowym, 11 reflektory, światła 
do samochodów, osprzęt do lamp w postaci urządzeń an-
tyoślepieniowych do samochodów, żarówki elektryczne, ża-
rówki oświetleniowe, 12 bagażniki, foteliki bezpieczeństwa dla 
dzieci do pojazdów, kołpaki, korki do zbiorników paliwa, gazu 
w pojazdach, łańcuchy przeciwpoślizgowe, pasy bezpieczeń-
stwa do siedzeń w pojazdach, poduszki powietrzne, pokrow-
ce na pojazdy, kierownice samochodowe, siedzenia pojazdów, 
progi, tapicerka samochodowa, urządzenia przeciwodblasko-
we, przeciwoślepieniowe do pojazdów, rolety, osłony prze-
ciwsłoneczne, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, 
wentyle do opon, wycieraczki do szyb pojazdów, zagłówki 
do siedzeń samochodowych, bezpieczniki samochodowe, 
pompy powietrzne - akcesoria samochodowe, motoryzacyjne 
akcesoria tuningowe, akcesoria do mocowania ładunku i ba-
gażu do pojazdów mechanicznych, 21 gąbki, ścierki.

(210) 473213 (220) 2017 06 22
(731) PASTERNAK ŁUKASZ KANCELARIA PRAWNA SSP 

ŁUKASZ PASTERNAK I PARTNERZy, Marki
(540) SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Kancelaria Prawna -

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi w zakresie doradztwa 
prawnego, usługi prawne związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, badania prawne, usługi informacji 
prawnej, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, 
porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi prawne do-
tyczące prawa własności intelektualnej, usługi prawne w za-
kresie rejestracji znaków towarowych, licencjonowanie pro-
gramów komputerowych (usługi prawne), usługi pomocy 
w sprawach spornych, licencjonowanie własności intelektu-
alnej, usługi rejestracyjne (prawne), prawne administrowanie 
licencjami.

(210) 473214 (220) 2017 06 22
(731) NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”-80, Warszawa
(540) SOLIDARNOŚĆ 80

(531) 24.07.01, 27.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 zapalniczki, 14 zegarki, zegary, wyroby jubiler-
skie, medale, medale pamiątkowe, 16 materiały introligator-
skie, fotograficzne, piśmiennicze, szkoleniowe i instruktażowe, 
opakowania papierowe, czcionki drukarskie, matryce, przybo-
ry biurowe, gazety, czasopisma, magazyny, komiksy, albumy, 
almanachy, książki, podręczniki, biuletyny, mapy, karty mu-
zyczne, wydawnictwa muzyczne (publikacje), afisze, plakaty, 
fotografie, katalogi, nalepki, naklejki, artykuły piśmiennicze, 
kalendarze, 24 tekstylne flagi i proporce, 25 odzież, obuwie 
i nakrycia głowy, 26 wstążki i sploty, guziki, 35 usługi w zakre-
sie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz 
z zastosowaniem plakatów i ulotek oraz elektronicznych, ma-
gnetycznych i optycznych nośników informacji, prowadzenie 
kompleksowych kampanii reklamowych, tworzenie, wydawa-
nie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także 
katalogów oraz gadżetów reklamowych, jak koszulki, kubki, or-
ganizacja targów i wystaw reklamowych, sprzedaż detaliczna 
oraz za pośrednictwem środków on-line takich towarów jak: 
zapalniczki, zegarki, zegary, wyroby jubilerskie, medale, me-
dale pamiątkowe, materiały introligatorskie, fotograficzne, pi-
śmiennicze, szkoleniowe i instruktażowe, opakowania papie-
rowe, czcionki drukarskie, matryce, przybory biurowe, gazety, 
czasopisma, magazyny, komiksy, albumy, almanachy, książki, 
podręczniki, biuletyny, mapy, karty muzyczne, wydawnictwa 
muzyczne (publikacje), afisze, plakaty, fotografie, katalogi, 
nalepki, naklejki, artykuły piśmiennicze, kalendarze, tekstylne 
flagi i proporce, odzież, obuwie i nakrycia głowy, wstążki i splo-
ty, guziki, 36 emisja monet, medali, działalność charytatywna 
w zakresie finansowania imprez sportowych i kulturalnych, 
41 działalność wydawnicza, usługi kształcenia oraz organi-
zowanie i prowadzenie konkursów, konferencji, seminariów 
i szkoleń.

(210) 473228 (220) 2017 06 22
(731) PO PROSTU ENERGIA SPÓŁKA AKCyjNA, Warszawa
(540) PO PROSTU ENERGIA
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(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 energia elektryczna ze źródeł odnawialnych 
i nieodnawialnych, gaz płynny, gaz ziemny, gaz skroplo-
ny, gaz łupkowy, gaz węglowy, gaz generatorowy, gazy 
palne, mieszaniny gazów, paliwa gazowe, gaz syntetycz-
ny, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku 
z energią elektryczną, gazem i paliwami, w tym sprzedaż 
on-line, pośredniczenie w umowach dotyczących sprze-
daży i zakupu towarów, promowanie sprzedaży za pośred-
nictwem programów lojalnościowych dla klientów, do-
radztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
i zarządzania biznesem, 39 przesyłanie, dystrybucja i za-
opatrywanie w energię i gaz, magazynowanie energii, gazu 
i paliw gazowych, przechowywanie energii, gazu i paliw, 
usługi doradcze związane z dystrybucją energii i paliw ga-
zowych, 40 wytwarzanie energii, usługi doradcze związane 
z wytwarzaniem i dystrybucją energii, wynajem sprzętu 
do wytwarzania energii elektrycznej, poszukiwania gazu, 
usługi inżynierskie dla branży gazowniczej, badania geofi-
zyczne dla przemysłu gazowniczego, pomiary prognozo-
we ustalonych emisji gazów spalinowych, projektowanie 
i planowanie techniczne rurociągów, 42 projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią 
i prądem, badania w dziedzinie energii, usługi doradcze 
dotyczące zużycia energii, projektowanie i opracowywanie 
sieci dystrybucji energii, rejestrowanie danych dotyczących 
zużycia energii w budynkach, usługi inżynieryjne związane 
z systemami zaopatrzenia w energię, prowadzenie badań 
i opracowywanie projektów technicznych, związane z wy-
korzystywaniem naturalnych źródeł energii, poszukiwania 
gazu, usługi inżynierskie dla branży gazowniczej, badania 
geofizyczne dla przemysłu gazowniczego, pomiary pro-
gnozowe ustalonych emisji gazów spalinowych, projekto-
wanie i planowanie techniczne rurociągów.

(210) 473242 (220) 2017 06 22
(731) STUDIO BUFFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) STUDIO BUFFO
(510), (511) 16 czasopisma, kalendarze, karty do gry, karty 
pocztowe, materiały piśmienne, notesy, przybory do pisania, 
torby i torebki z papieru lub z tworzyw sztucznych, 25 bieli-
zna osobista, bluzki, bluzy, czapki, fartuchy, kamizelki, kape-
lusze, kąpielówki, kombinezony, kostiumy, koszule, krawaty, 
marynarki, obuwie, piżamy, pończochy, pulowery, rajstopy, 
rajtuzy, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, suknie, swe-
try, szaliki, szlafroki, trykoty, wyroby dziewiarskie, 28 atrapy, 
gry, lotnie, sprzęt sportowy, zabawki, 32 lemoniada, napoje 
bezalkoholowe, oranżada, piwo, soki owocowe i warzyw-
ne, syropy do napojów, woda gazowana, woda mineralna, 
35 usługi w zakresie: agencji reklamowych, badania rynku, 
nagrywania lub przegrywania dźwięku i obrazu dla celów 
reklamy, organizowania systemów sprzedaży, pokazów to-
warów i prezentacji, powielania dokumentów, promocji dzieł 
sztuki, 41 usługi w zakresie: nagrywania lub przegrywania 
dźwięku i obrazu dla celów rozrywki, organizowania kursów 
i szkoleń, organizowania przedstawień teatralnych, realiza-
cji studyjnej, produkcji i montażu filmów oraz programów 
telewizyjnych i radiowych, 42 usługi w zakresie: doradztwa 
w zastosowaniach informatyki i elektroniki, poligrafii, projek-
towania form graficznych, przetwarzania danych, tworzenia 
i obsługi baz danych.

(210) 473244 (220) 2017 06 22
(731) STUDIO BUFFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) METRO

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 akcydensy, opakowania z papieru, kartonu 
i folii z tworzyw sztucznych, etykiety nie z materiałów tek-
stylnych, formularze i druki, 35 usługi agencji reklamowej 
i promocyjnej, marketing, usługi fonograficzne i audiowizu-
alne w zakresie reklamy, powielanie dokumentów, 40 usługi 
poligraficzne, 41 realizacja studyjna programu radiowego 
i telewizyjnego, usługi organizowania działalności rozrywko-
wej, usługi wydawnicze, 42 usługi informatyczne w sieciach 
telekomunikacyjnych, doradztwo w zakresie zastosowań in-
formatyki i elektroniki, usługi studia grafiki komputerowej.

(210) 473248 (220) 2017 06 22
(731) ZIBI SPÓŁKA AKCyjNA, Warszawa
(540) knock nocky

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 14 zegary, zegarki, budziki, czasomierze [zegar-
ki|, chronografy, koperty do zegarków, kotwiczki [zegarmi-
strzostwo], mechanizmy do zegarów i zegarków, obudowy 
zegarków, paski do zegarków, sprężyny do zegarków, stope-
ry, szkiełka do zegarków, tarcze [zegarmistrzostwo], wahadła 
(wytwarzanie zegarów i zegarków), wskazówki do zegarów, 
wskazówki zegarowe, zegary i zegarki elektryczne, 35 sprze-
daż detaliczna lub hurtowa zegarów, zegarków, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich oraz reklama zegarów, zegarków.

(210) 473252 (220) 2017 06 22
(731) ZIBI SPÓŁKA AKCyjNA, Warszawa
(540) knock nocky
(510), (511) 14 zegary, zegarki, budziki, czasomierze [zegar-
ki], chronografy, koperty do zegarków, kotwiczki [zegarmi-
strzostwo], mechanizmy do zegarów i zegarków, obudowy 
zegarków, paski do zegarków, sprężyny do zegarków, stope-
ry, szkiełka do zegarków, tarcze [zegarmistrzostwo], wahadła 
(wytwarzanie zegarów i zegarków), wskazówki do zegarów, 
wskazówki zegarowe, zegary i zegarki elektryczne, 35 sprze-
daż detaliczna lub hurtowa zegarów, zegarków, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich oraz reklama zegarów, zegarków.
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(210) 473253 (220) 2017 06 22
(731) FUNDACjA DLA LUDZI, Częstochowa
(540) fundacja dla ludzi

(531) 04.03.03, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie organizowania funduszy 
na cele dobroczynne, zbiórki funduszy na cele dobroczyn-
ne, organizacja zbiórek na cele szkoleń, prelekcji, sympozjów 
i konferencji naukowych, doradztwo w sprawach organiza-
cji zbiórek funduszy z przeznaczeniem na rzecz ochrony 
zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, oraz pomocy spo-
łecznej, 41 usługi edukacyjne w zakresie propagowania 
wiedzy w obszarze kultury, oświaty i wychowania, opieki 
i pomocy społecznej, psychologii i psychiatrii, organizowa-
nie, prowadzenie i obsługa kongresów, konferencji, sympo-
zjów, seminariów, zjazdów, szkoleń i kursów, publikowanie 
książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, w szczegól-
ności dotyczących kultury, oświaty i wychowania, opieki 
i pomocy społecznej, psychologii i psychiatrii, publikacje 
elektroniczne on-line książek i periodyków, nauczanie ko-
respondencyjne, informacja o edukacji, doradztwo zawo-
dowe, coaching w zakresie życia osobistego (doradztwo 
osobiste), wykonywanie fotoreportaży, usługi klubowe 
w zakresie nauczania lub doradztwa osobistego, organi-
zowanie balów, organizowanie i prowadzenie pracowni 
specjalistycznych, organizacja zawodów sportowych, orga-
nizowanie i prowadzenie obozów sportowych, produkcja 
filmów, wydawanie nagrań dźwiękowych, organizowanie, 
realizacja, prowadzenie i obsługa imprez rozrywkowych, 
prowadzenie klubów i kółek zainteresowań w celach 
edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych, organizowa-
nie i prowadzenie konkursów edukacyjnych, kompeten-
cyjnych, kształcenie praktyczne, informacja o imprezach 
rozrywkowych, prowadzenie ośrodków szkoleniowych, 
prowadzenie szkół, pracowni, bibliotek, 44 usługi psycho-
logiczne i psychiatryczne, usługi profilaktyki w zakresie 
zdrowia psychicznego, badania psychologiczne i psy-
chiatryczne, doradztwo psychologiczne i psychiatryczne, 
konsultacje psychologiczne i psychiatryczne, poradnictwo 
psychologiczne i psychiatryczne, usługi w zakresie oceny 
psychologicznej i psychiatrycznej, usługi w zakresie rehabi-
litacji poprzez prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, 
terapii przez sztukę, muzykę i stymulację rozwoju intelek-
tualnego pacjentów, wyżej wymienione także przy użyciu 
nowych i niestandardowych metod.

(210) 473255 (220) 2017 06 22
(731) KUREK jANUSZ, Tarnowiec
(540) BONACTIVE
(510), (511) 3 kosmetyki, olejki eteryczne, kremy, żele, emul-
sje, mleczka, 5 produkty farmaceutyczne, produkty leczni-
cze, wyroby medyczne, 29 konserwowane i gotowane owo-
ce i warzywa, oleje jadalne.

(210) 473256 (220) 2017 06 22
(731) hF MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(540) stabilicard
(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) 473257 (220) 2017 06 22
(731) hF MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) protenicard
(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) 473258 (220) 2017 06 22
(731) hF MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) pluscard
(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) 473259 (220) 2017 06 22
(731) BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Zielona Góra

(540) denley
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria z ema-
lii komórkowej, biżuteria z kości słoniowej, biżuteria ze szkła 
sztrasowego, bransoletki jako biżuteria, bransoletki z hafto-
wanej tkaniny jako biżuteria, broszki jako biżuteria, budziki, 
czasomierze, zegarki, chronografy, diamenty, druciki z metali 
szlachetnych do biżuterii, dzieła sztuki z metali szlachetnych, 
gagat, nieprzetworzony lub pół przetworzony, iryd, kabo-
szony, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne, kasetki 
i szkatułki na biżuterię, kasety do prezentacji wyrobów jubi-
lerskich, kolczyki, koperty do zegarków, koraliki do wyrobu 
biżuterii, łańcuszki jako biżuteria, łańcuszki do zegarków, 
mechanizmy do zegarów i zegarków, medale, medaliony 
jako biżuteria, metale szlachetne, nieprzetworzone lub pół 
przetworzone, monety, naszyjniki jako biżuteria, nici z metali 
szlachetnych do biżuterii, nici ze srebra do biżuterii, obudo-
wy do zegarów, ozdoby biżuteryjne, ozdoby z żółtego bursz-
tynu, paski do zegarków, perły biżuteryjne, perły z ambroidu, 
przyrządy do mierzenia czasu, spinel jako kamień szlachetny, 
spinki do mankietów, sprężyny do zegarków, srebro, nie-
przetworzone lub kute, szkiełka do zegarków, szpilki jako 
biżuteria, szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, tarcze, zegar-
mistrzostwo, wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków), 
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wskazówki zegarowe, zapięcia do biżuterii, zawieszki jako bi-
żuteria, zegarki, zegary atomowe, zegary i zegarki elektrycz-
ne, zegary słoneczne, zegary sterujące, zegary wzorcowe, ze-
gary, złote nici do biżuterii, złoto, nieprzetworzone lub kute, 
25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, bandany na szyję, 
berety, bielizna wchłaniająca pot, botki, bryczesy, buty tak-
że narciarskie, sportowe, sznurowane, za kostkę, fulary jako 
ozdobne krawaty, espadryle, garnitury, kalosze, kamasze, 
kamizelki także dla rybaków, kapelusze także papierowe, 
kaptury jako odzież, kąpielówki, kombinezony, kostiumy ką-
pielowe,koszule także z krótkim rękawem, koszulki z krótkim 
rękawem, krawaty, kurtki jako odzież również z kapturem 
chroniące przed zimnem i wiatrem oraz pikowane, kurtki 
wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, mufki, nakrycia 
głowy również czapki, obuwie także gimnastyczne, piłkar-
skie, plażowe, wykonane z drewna, odzież także dla kierow-
ców samochodowych, rowerzystów, gimnastyczna, gotowa, 
papierowa, z imitacji skóry, ze skóry, okrycia wierzchnie jako 
odzież, daszki jako nakrycia głowy, palta, paski jako odzież, 
pasy do przechowywania pieniędzy, pelerynki, pelisy, pod-
koszulki bez rękawów i sportowe, pulowery, rękawiczki także 
z jednym palcem, sandały, skarpetki także wchłaniające pot, 
spodnie, spódnice, stroje kąpielowe, stroje maskaradowe, 
stroje plażowe, sukienki, swetry, szale i szaliki, wyroby poń-
czosznicze, 35 oferowanie w mediach produktów dla handlu 
detalicznego, organizowanie sprzedaży w trybie aukcyjnym 
i przetargów publicznych, prezentowanie produktów w me-
diach i Internecie dla celów sprzedaży detalicznej, zarządza-
nie w zakresie zamówień w handlu, zgrupowanie, na rzecz 
osób trzecich, towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
je oglądać i kupować w sklepie, sklepie internetowym, hur-
towni i hurtowni internetowej towarów: biżuteria i wyroby 
jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria z kości 
słoniowej, biżuteria ze szkła sztrasowego, bransoletki jako 
biżuteria, bransoletki z haftowanej tkaniny jako biżuteria, 
broszki jako biżuteria, budziki, czasomierze, zegarki, chrono-
grafy, diamenty, druciki z metali szlachetnych do biżuterii, 
dzieła sztuki z metali szlachetnych, gagat, nieprzetworzony 
lub pół przetworzony, iryd, kaboszony, kamienie jubilerskie, 
kamienie półszlachetne, kasetki i szkatułki na biżuterię, ka-
sety do prezentacji wyrobów jubilerskich, kolczyki, koperty 
do zegarków, koraliki do wyrobu biżuterii, łańcuszki jako bi-
żuteria, łańcuszki do zegarków, mechanizmy do zegarów i ze-
garków, medale, medaliony jako biżuteria, metale szlachetne, 
nieprzetworzone lub pół przetworzone, monety, naszyjniki 
jako biżuteria, nici z metali szlachetnych do biżuterii, nici 
ze srebra do biżuterii, obudowy do zegarów, ozdoby biżute-
ryjne, ozdoby z żółtego bursztynu, paski do zegarków, perły 
biżuteryjne, perły z ambroidu, przyrządy do mierzenia czasu, 
spinel jako kamień szlachetny, spinki do mankietów, spręży-
ny do zegarków, srebro, nieprzetworzone lub kute, szkiełka 
do zegarków, szpilki jako biżuteria, szpilki do krawatów, szpil-
ki ozdobne, tarcze, zegarmistrzostwo, wahadła (wytwarzanie 
zegarów i zegarków), wskazówki zegarowe, zapięcia do biżu-
terii, zawieszki jako biżuteria, zegarki, zegary atomowe, zega-
ry i zegarki elektryczne, zegary słoneczne, zegary sterujące, 
zegary wzorcowe, zegary, złote nici do biżuterii, złoto, nie-
przetworzone lub kute, antypoślizgowe akcesoria do obu-
wia, bandany na szyję, berety, bielizna wchłaniająca pot, bot-
ki, bryczesy, buty także narciarskie, sportowe, sznurowane, 
za kostkę, fulary jako ozdobne krawaty, espadryle, garnitury, 
kalosze, kamasze, kamizelki także dla rybaków, kapelusze tak-
że papierowe, kaptury jako odzież, kąpielówki, kombinezony, 
kostiumy kąpielowe, koszule także z krótkim rękawem, ko-
szulki z krótkim rękawem, krawaty, kurtki jako odzież również 
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem oraz pikowa-
ne, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, mufki, 

nakrycia głowy również czapki, obuwie także gimnastyczne, 
piłkarskie, plażowe, wykonane z drewna, odzież także dla 
kierowców samochodowych, rowerzystów, gimnastyczna, 
gotowa, papierowa, z imitacji skóry, ze skóry, okrycia wierzch-
nie jako odzież, daszki jako nakrycia głowy, palta, paski jako 
odzież, pasy do przechowywania pieniędzy, pelerynki, pelisy, 
podkoszulki bez rękawów i sportowe, pulowery, rękawiczki 
także z jednym palcem, sandały, skarpetki także wchłaniają-
ce pot, spodnie, spódnice, stroje kąpielowe, stroje maskara-
dowe, stroje plażowe, sukienki, swetry, szale i szaliki, wyroby 
pończosznicze.

(210) 473261 (220) 2017 06 22
(731) hF MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) perfecard
(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) 473262 (220) 2017 06 22
(731) hF MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) normicardium
(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) 473264 (220) 2017 06 22
(731) hF MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) nasecard
(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) 473269 (220) 2017 06 22
(731) SUKCES TEChNOLOGy GROUP - DZIEMIAŃCZUK 

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

(210) 473270 (220) 2017 06 22
(731) SUKCES TEChNOLOGy GROUP - DZIEMIAŃCZUK 

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

(210) 473583 (220) 2017 06 30
(731) AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany
(540) IA INSTyTUT AGRONOMICZNy FERTICO

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna 
nie ujęte w innych klasach, produkty i ziarna rolnicze zbóż, 
świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty natural-
ne, sadzonki, cebulki, kłącza i nasiona roślin ozdobnych, 
owocowych, warzyw i jarzyn, karmy dla zwierząt gospodar-
skich i domowych, pasze, mieszanki paszowe, koncentraty 
i superkoncentraty paszowe, dodatki do pasz nie do celów 
leczniczych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, 
41 usługi edukacyjne i szkoleniowe w formie kursów, szkoleń 
i konferencji z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa i sadownic-
twa, technologii upraw ogrodniczych, stosowania środków 
ochrony roślin i nawozów, usługi związane z organizacją im-
prez kulturalnych, rekreacyjnych, rozrywkowych i wypoczyn-
kowych, 44 usługi związane z obsługą rolnictwa. sadownic-
twa i ogrodnictwa o ile zawarte są w klasie 44, kompleksowa 
obsługa uprawy ziemniaków, zbóż, owoców i warzyw, na-
siennictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, doradztwo rolnicze, 
wypożyczanie maszyn, urządzeń i sprzętu rolniczego.

(210) 473584 (220) 2017 06 30
(731) AKhVLEDIANI ZAZA, Warszawa
(540) XL

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 3 dezodoranty.

(210) 473589 (220) 2017 06 30
(731) AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany
(540) Info-Karta

(531) 14.01.18, 14.01.25, 22.03.01, 22.03.05, 26.11.03, 26.11.07, 
26.11.12, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, środki 
chemiczne dla rolnictwa i leśnictwa z wyjątkiem fungi-
cydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw 
pasożytom, środki do ochrony nasion, karbonyl do ochro-
ny roślin, nawozy użyźniające glebę: nawozy azotowe, na-
wóz ptasi guano, wapniowy nawóz cyjanamiol, cyjanamid 
wapniowy, fosforany, superfosfaty, ściółka, torf, wodorosty, 
żużel, preparaty do użyźniania gleby, 5 środki przeciw ro-
bactwu i do tępienia pasożytów: fungicydy, herbicydy, 
insektycydy, dodatki do pasz do celów leczniczych, środki 
chwastobójcze, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz 
ziarna nie ujęte w innych klasach, produkty i ziarna rolnicze 
zbóż, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty na-
turalne, sadzonki, cebulki, kłącza i nasiona roślin ozdobnych, 
owocowych, warzyw i jarzyn, karmy dla zwierząt gospodar-
skich i domowych, pasze, mieszanki paszowe, koncentraty 
i superkoncentraty paszowe, dodatki do pasz nie do celów 
leczniczych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, 
35 usługi agencji importowo - eksportowej, usługi pośred-
nictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicz-
nych w zakresie środków ochrony roślin, nawozów, pasz 
i maszyn rolniczych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglą-
dać i kupować w hurtowniach, sklepach i poprzez agentów 
wyspecjalizowanych w sprzedaży wyrobów chemicznych, 
środków ochrony roślin, nawozów, pasz dla zwierząt, zbóż, 
nasion, roślin, kwiatów, maszyn, urządzeń i narzędzi rolni-
czych, usługi marketingowe, usługi badania rynku, usługi 
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek 
i wzorów wyrobów, usługi w zakresie organizacji poka-
zów, wystaw i targów w celach handlowych i promocyj-
nych, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe w formie kursów, 
szkoleń i konferencji z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa i sa-
downictwa, technologii upraw ogrodniczych, stosowania 
środków ochrony roślin i nawozów, usługi związane z orga-
nizacją imprez kulturalnych, rekreacyjnych, rozrywkowych 
i wypoczynkowych, 44 usługi związane z obsługą rolnic-
twa, sadownictwa i ogrodnictwa o ile zawarte są w kla-
sie 44, kompleksowa obsługa uprawy ziemniaków, zbóż, 
owoców i warzyw, nasiennictwo, ogrodnictwo, sadownic-
two, doradztwo rolnicze, wypożyczanie maszyn, urządzeń 
i sprzętu rolniczego.

(210) 473595 (220) 2017 06 30
(731) AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany
(540) hERBIKILL
(510), (511) 5 środki chwastobójcze.

(210) 473603 (220) 2017 07 01
(731) LEjA LUCyNA ZAKŁAD PRODUKCjI ZABAWEK  

ODOL-PLUSZ, Odolanów
(540) szmermisie
(510), (511) 20 meble, meble tapicerowane, meble wypo-
czynkowe, kanapy, kanapy z funkcją spania, fotele, fotele 
z funkcją spania, sofy, pufy, łóżka, łóżeczka, 24 poduszki, 
poduchy, jaśki, poduszki dekoracyjne, kołdry, kołderki, ple-
dy, pledy podróżne, koce, kołderki do przykrywania nóg, 
śpiwory, śpiwory dla dzieci, tekstylia i wyroby włókiennicze 
nie ujęte w innych klasach, tkaniny i wyroby z tych materia-
łów, bielizna stołowa, ręczniki, ręczniki reklamowe, ścierecz-
ki do osuszania szkła, bielizna pościelowa, pościel, poszwy, 
poszewki, poszewki na poduszki, prześcieradła, kapy, kapy 
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na łóżka, narzuty, narzuty na łóżka, 28 gry i zabawki, artykuły 
i sprzęt sportowy, puzzle, dekoracje świąteczne, zabawki plu-
szowe, maskotki, marionetki, maski, lalki, piłki do gier.

(210) 473634 (220) 2017 07 03
(731) AFLOFARM FARMACjA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) spraysen

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 
29.01.13

(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceu-
tyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdro-
wotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty 
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne 
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, 
płynów, proszków, pianek, aerozoli, 10 wyroby medyczne 
w postaci aplikatorów, inhalatorów i rozpylaczy oraz aerozoli 
do celów medycznych.

(210) 473648 (220) 2017 07 03
(731) POND SECURITy & SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) ZAKOM
(510), (511) 45 usługi ochroniarskie, usługi monitoringu sys-
temów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.

(210) 473680 (220) 2017 07 03
(731) TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCyjNA, Myślenice
(540) KABLE ByDGOSZCZ BFK SA

(531) 14.01.05, 24.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 osprzęt do kabli i przewodów: głowice do izo-
lowania i uszczelniania końcówek kabli w tym: wnętrzowe 
i napowietrzne, mufy: przelotowe, przejściowo-przeloto-
we, przejściowe, rozgałęźne, remontowe, końcowe, złączki 
i końcówki, opaski remontowe do kabli i przewodów, osło-
ny kabli i przewodów, kapturki, obudowy, uchwyty, zaciski, 
izolowane złączki przewodowe, adaptery i konektory ka-

blowe, zestawy uziemiające, druty, przewody i kable do ce-
lów elektrycznych w tym: druty miedziane, gołe i ocynowa-
ne, aluminiowe i z aluminium stopowego, druty i przewody 
nawojowe miedziane i aluminiowe okrągłe i profilowe gołe 
i izolowane, przewody elektroenergetyczne do układania 
na stałe, przewody do odbiorników ruchomych, przewody 
spawalnicze, przewody napowietrzne miedziane, alumi-
niowe, z aluminium stopowego, stalowo-aluminiowe gołe 
i izolowane, plecionki miedziane, przewody jezdne okrągłe 
i profilowe z miedzi i jej stopów, przewody elektroener-
getyczne i radiofoniczne do taboru kolejowego, przewo-
dy do pojazdów samochodowych, przewody zapłonowe, 
górnicze przewody i kable elektroenergetyczne telekomu-
nikacyjne, sterownicze, trakcyjne, kable i przewody okręto-
we, kable elektroenergetyczne niskich, średnich, wysokich 
i bardzo wysokich napięć o izolacji polwinitowej, papiero-
wej przesyconej syciwem, w polietylenie, w polietylenie 
sieciowanym, w mieszankach gumowych i silikonie, kable 
telekomunikacyjne miedziane dalekosiężne i miejscowe, 
zakończeniowe, stacyjne o izolacji polwinitowej, polietyle-
nowej, papierowej, przewody komputerowe miedziane, ka-
ble światłowodowe, przewody grzejne i instalacje grzejne, 
przewody w izolacji fluoroorganicznej, przewody lotnicze 
i lotniskowe, przewody strzałowe, przewody specjalne, ka-
ble elektroenergetyczne bezhalogenowe i ognioodporne, 
kable hybrydowe, przewody odgromowe, przewody gło-
śnikowe, przewody dźwigowe, przewody do studni głębi-
nowych, kable podmorskie.

(210) 473683 (220) 2017 07 03
(731) TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCyjNA, Myślenice
(540) KFK 1928

(531) 15.07.01, 26.03.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 9 osprzęt do kabli i przewodów: głowice 
do izolowania i uszczelniania końcówek kabli w tym: 
wnętrzowe i napowietrzne, mufy: przelotowe, przejścio-
wo-przelotowe, przejściowe, rozgałęźne, remontowe, 
końcowe, złączki i końcówki, opaski remontowe do kabli 
i przewodów, osłony kabli i przewodów, kapturki, obu-
dowy, uchwyty, zaciski, izolowane złączki przewodowe, 
adaptery i konektory kablowe, zestawy uziemiające, 
druty, przewody i kable do celów elektrycznych w tym: 
druty miedziane, gołe i ocynowane, aluminiowe i z alu-
minium stopowego, druty i przewody nawojowe mie-
dziane i aluminiowe okrągłe i profilowe gołe i izolowane, 
przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, 
przewody do odbiorników ruchomych, przewody spa-
walnicze, przewody napowietrzne miedziane, alumi-
niowe, z aluminium stopowego, stalowo-aluminiowe 
gołe i izolowane, plecionki miedziane, przewody jezdne 
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okrągłe i profilowe z miedzi i jej stopów, przewody elek-
troenergetyczne i radiofoniczne do taboru kolejowego, 
przewody do pojazdów samochodowych, przewody 
zapłonowe, górnicze przewody i kable elektroenerge-
tyczne telekomunikacyjne, sterownicze, trakcyjne, kable 
i przewody okrętowe, kable elektroenergetyczne niskich, 
średnich, wysokich i bardzo wysokich napięć o izolacji 
polwinitowej, papierowej przesyconej syciwem, w po-
lietylenie, w polietylenie sieciowanym, w mieszankach 
gumowych i silikonie, kable telekomunikacyjne miedzia-
ne dalekosiężne i miejscowe, zakończeniowe, stacyjne 
o izolacji polwinitowej, polietylenowej, papierowej, 
przewody komputerowe miedziane, kable światłowo-
dowe, przewody grzejne i instalacje grzejne, przewody 
w izolacji fluoroorganicznej, przewody lotnicze i lotni-
skowe, przewody strzałowe, przewody specjalne, kable 
elektroenergetyczne bezhalogenowe i ognioodporne, 
kable hybrydowe, przewody odgromowe, przewody 
głośnikowe, przewody dźwigowe, przewody do studni 
głębinowych, kable podmorskie.

(210) 473764 (220) 2017 07 06
(731) AFLOFARM FARMACjA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) L.rhamnosus GG ATCC 53103

(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.01.01, 27.05.01
(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, bakterie.

(210) 473781 (220) 2017 07 06
(731) FURMAN TOMASZ INTERKONEKT, Wolbrom
(540) FIBER

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 przełączniki elektryczne, kable elektryczne, 
kable koncentryczne, komputery, łączniki elektryczne, mo-
demy, modemy telefoniczne, odbiorniki radiotelefoniczne, 
odbiorniki audiowizualne, pamięci zewnętrzne USB, sprzęt 
komputerowy, światłowody, urządzenia do komunikacji 
wewnętrznej, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia 
telewizyjne, odbiorniki telewizji IP, sprzęt do telefonii kom-
puterowej, kable telefoniczne, przewody telefoniczne, puszki 
połączeniowe kabli telefonicznych, oprogramowanie sprzę-

towe, interaktywne oprogramowanie komputerowe umożli-
wiające wymianę informacji, elektroniczne moduły ładowal-
ne, stacje bazowe telefonii komórkowej, nadajniki sygnałów 
elektronicznych, 35 badania rynkowe prowadzone za po-
średnictwem telefonu, marketing telefoniczny, rozliczanie 
kosztów telefonicznych, usługi promocji działalności gospo-
darczej świadczone za pośrednictwem telefonu, pośrednic-
two w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub 
komputerowych, działalność reklamowa w szczególności 
w dziedzinie sieci telematycznych, telefonicznych i interne-
towych, procedury administracyjne związane ze składaniem 
zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, po-
średnictwo w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez 
telefon i Internet, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci 
internet w zakresie przekazywania informacji o usługach re-
klamowych, 38 agencje informacyjne, fora (pokoje rozmów) 
dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomuni-
kacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem 
sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem 
telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale kom-
puterowe, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodo-
we, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń te-
lekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta 
elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie on-line kartek 
z życzeniami, przesyłanie telegramów, przesyłanie wiado-
mości, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług 
związanych z telezakupami, transfer strumieniowy danych, 
transmisja plików cyfrowych danych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja video na żądanie, udostępnianie forów 
internetowych on-line, usługi poczty głosowej, usługi przy-
woławcze (radio, telefon lub inne środki łączności elektro-
nicznej), usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi 
teleksowe, usługi trasowania i podłączania usługi do sieci 
telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji, 
usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń (usługi 
telekomunikacyjne), wspomagane komputerowo przesyła-
nie wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunika-
cyjnego, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, wypożyczanie faksów, wypożyczanie mo-
demów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń 
do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do baz da-
nych, zapewnienie dostępu do globalnych sieci komputero-
wych, 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja video na żądanie, dostarczanie progra-
mów telewizyjnych nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja video na żądanie, wynajem odbiorników ra-
diowych i telewizyjnych, wypożyczanie sprzętu audio, usługi 
w zakresie nauczania poprzez telefon i Internet, 42 hosting 
stron internetowych, instalacja oprogramowania umożliwia-
jącego dostęp do Internetu, wypożyczanie oprogramowa-
nia, aktualizacja i instalacja oprogramowania, rozwiązywanie 
problemów z oprogramowaniem komputerowym (pomoc 
techniczna), prowadzenie portali internetowych w zakresie 
promowania i udostępniania aplikacji mobilnych i interne-
towych, usługi w zakresie badania i projektowania sprzętu 
komputerowego.

(210) 473800 (220) 2017 07 06
(731) POZNAŃSKIE ZAKŁADy ZIELARSKIE hERBAPOL 

SPÓŁKA AKCyjNA, Poznań
(540) Karolu pamiętaj o Sylimarolu
(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-
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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) 473815 (220) 2017 07 07
(731) FABRyKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZyK 

SPÓŁKA jAWNA, Goszcz
(540) TRESA

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 10 poduszki ortopedyczne.

(210) 473816 (220) 2017 07 07
(731) FABRyKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZyK 

SPÓŁKA jAWNA, Goszcz
(540) MORELO

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 21 foremki kuchenne.

(210) 473817 (220) 2017 07 07
(731) FABRyKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZyK 

SPÓŁKA jAWNA, Goszcz
(540) NILLA

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 28 pluszowe zabawki z przymocowanym 
kocykiem.

(210) 473819 (220) 2017 07 07
(731) FABRyKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZyK 

SPÓŁKA jAWNA, Goszcz
(540) TOFANI

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 poduszki dekoracyjne.

(210) 473821 (220) 2017 07 07
(731) FABRyKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZyK 

SPÓŁKA jAWNA, Goszcz
(540) LAVELLA

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 24 narzuty na łóżko.

(210) 473822 (220) 2017 07 07
(731) FABRyKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZyK 

SPÓŁKA jAWNA, Goszcz
(540) ELINA

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 27 wycieraczki pod drzwi z materiałów 
tekstylnych.

(210) 473823 (220) 2017 07 07
(731) FABRyKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZyK 

SPÓŁKA jAWNA, Goszcz
(540) PORTINO

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 poduszki, 24 pościel, bielizna pościelowa.

(210) 473825 (220) 2017 07 07
(731) FABRyKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZyK 

SPÓŁKA jAWNA, Goszcz
(540) SORSO

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 24 ręczniki.

(210) 473826 (220) 2017 07 07
(731) FABRyKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZyK 

SPÓŁKA jAWNA, Goszcz
(540) BELMO

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 27 dywaniki łazienkowe.

(210) 473827 (220) 2017 07 07
(731) FABRyKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZyK 

SPÓŁKA jAWNA, Goszcz
(540) MILLO

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 pufy, 28 pluszowe zabawki z przymocowa-
nym kocykiem.

(210) 473828 (220) 2017 07 07
(731) FABRyKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZyK 

SPÓŁKA jAWNA, Goszcz
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(540) LERMES

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 poduszki dekoracyjne, 24 bieżniki stołowe.

(210) 473856 (220) 2017 07 07
(731) MEIK INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Siesta Trattoria

(531) 18.03.17, 02.01.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, informacja o usługach 
restauracyjnych, dokonywanie rezerwacji restauracji i posił-
ków, restauracje oferujące dania na wynos, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering).

(210) 473860 (220) 2017 07 07
(731) FEELGOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) feelgood!

(531) 27.05.01, 24.17.04, 29.01.12
(510), (511) 25 koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim rę-
kawem, 35 usługi reklamowe w zakresie odzieży, projekto-
wanie materiałów reklamowych, przygotowywanie materia-
łów reklamowych, wykonywanie materiałów reklamowych, 
produkcja materiałów reklamowych, organizacja sprzedaży 
detalicznej, hurtowej i internetowej dla osób trzecich, w za-
kresie następujących towarów: koszulek z nadrukami, ko-
szulek z krótkim rękawem, odzieży reklamowej, gadżetów 
reklamowych oraz odzieży użytkowej, 40 drukowanie, druk 
sitowy, grawerowanie, hafciarstwo, nadruk wzorów na tkani-
nach, nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych wzorów 
na odzież, nadrukowywanie koszulek z krótkim rękawem.

(210) 473866 (220) 2017 07 07
(731) TELEMEDyCyNA SILVERMEDIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) medivio

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, 
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, 
do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, prze-
syłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetycz-
ne i niemagnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, osprzęt 
do przetwarzania danych, nagrania dźwięków i obrazów 
na wszelkich nośnikach, komputery, oprogramowanie kom-
puterowe, sprzęt i oprogramowanie komputerowe pozwala-
jące na ładowanie, pobieranie, udostępnianie, wysyłanie, wy-
świetlanie, znakowanie, blogowanie, transmisję strumieniową, 
wysyłanie hiperłączy, dzielenie się lub dostarczanie mediów 
elektronicznych lub informacji za pośrednictwem systemów 
teleinformatycznych i systemów łącznościowych, audiowi-
zualne urządzenia dydaktyczne, oprogramowanie kompute-
rowe dla platformy z systemem telemedycznym, programy 
komputerowe wykorzystywane dla realizacji zadań telemedy-
cyny, programy komputerowe do zbierania, przechowywania 
analiz wyników badań w tym medycznych, naukowych, staty-
stycznych, programy komputerowe do zarządzania jednost-
kami świadczącymi usługi medyczne i rehabilitacyjne, progra-
my komputerowe do zbierania, przechowywania i wstępnej 
analizy wyników badań, w tym medycznych, naukowych, 
statystycznych, programy komputerowe do katalogowania 
danych jednostek świadczących usługi medyczne i rehabi-
litacyjne, danych pacjentów, wyników badań medycznych, 
danych no temat prowadzonych procesów leczenia i reha-
bilitacji, 10 przyrządy i urządzenia lekarskie i telemedyczne 
do rejestrowania i przesyłania parametrów życiowych i funkcji 
organizmu i/lub sygnałów biologicznych wykorzystywane 
w telemedycynie, 35 reklama, marketing, telemarketing, or-
ganizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub re-
klamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia, zarządzania 
i administrowania działalnością gospodarczą w zakresie opieki 
zdrowotnej i społecznej, prace biurowe, badania rynkowe, ba-
dania opinii publicznej, handlowe informacje i porady udziela-
ne konsumentom, komputerowe zarządzanie plikami, groma-
dzenie, systematyzowanie i analiza danych w bazach danych, 
przechowywanie danych, zarządzanie danymi na serwerach 
i w sieciach komputerowych, gromadzenie i archiwizowanie 
danych medycznych, dokumentów medycznych, orzeczeń 
lekarskich i diagnoz medycznych, także za pośrednictwem 
systemów teleinformatycznych i systemów łącznościowych, 
zarządzanie danymi medycznymi, dokumentami medyczny-
mi, orzeczeniami lekarskimi i diagnozami medycznymi, także 
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i syste-
mów łącznościowych, prowadzenie elektronicznej dokumen-
tacji medycznej, w szczególności elektronicznej dokumentacji 
pacjenta, sprzedaż urządzeń medycznych, w szczególności 
przenośnych urządzeń medycznych i urządzeń do teleme-
dycyny, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi łączności, usługi 
radiotelefonii komórkowej, połączenia telekomunikacyjne 
z siecią komputerową, przesyłanie danych tekstowych, audio 
i wideo za pośrednictwem systemów teleinformatycznych 
i systemów łącznościowych, usługi przesyłania danych w po-
staci dźwięku, pismo i obrazu za pośrednictwem systemów 
teleinformatycznych i systemów łącznościowych, wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, usługi zapewniania 
dostępu do informacji w Internecie, udostępnianie progra-
mów komputerowych w sieciach danych, zapewnianie dostę-
pu do baz danych, które zapisują dane dotyczące lokalizacji 
przedmiotu lub osoby, informacje dotyczące funkcji i para-
metrów życiowych, informacje medyczne o stanie zdrowia, 
zapewnianie użytkownikom dostępu do portali i platform 
internetowych, przesyłanie danych pomiarowych z czujni-
ków do nadajników i stacji bazowych sieci komunikacyjnych 
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w celu pomiaru danych dotyczących funkcji i parametrów ży-
ciowych organizmu, przesyłanie danych wykorzystywanych 
w leczeniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych 
i systemów łącznościowych, przesyłanie wiadomości, danych, 
dokumentów, w szczególności danych medycznych, doku-
mentów medycznych, orzeczeń lekarskich, diagnoz medycz-
nych, raportów medycznych, raportów lekarskich i raportów 
opiekunów za pośrednictwem systemów teleinformatycz-
nych i systemów łącznościowych, 42 usługi w zakresie badań 
naukowych w dziedzinie chemii, farmacji i biologii, usługi 
w zakresie badań bakteriologicznych, usługi w zakresie badań 
analiz chemicznych, publikacje elektroniczne do pobrania 
dostarczane on-line z baz danych lub z Internetu, publikacje 
elektroniczne no wszelkich nośnikach, projektowanie i rozwi-
janie sprzętu i oprogramowania komputerowego do zasto-
sowań telemedycznych, sporządzanie, ustalanie, mierzenie 
i transmisja danych medycznych, dokumentów medycznych 
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i syste-
mów łącznościowych, przetwarzanie danych „w chmurze”, 
w szczególności danych medycznych, dokumentów medycz-
nych, orzeczeń lekarskich i diagnoz medycznych, w tym w sys-
temach teleinformatycznych i systemach łącznościowych, 
elektroniczne zapisywanie danych, w szczególności danych 
medycznych, dokumentów medycznych, orzeczeń lekarskich 
i diagnoz medycznych, w tym w systemach teleinformatycz-
nych i systemach łącznościowych, zabezpieczenie danych, 
w szczególności zewnętrzne zabezpieczenie danych, danych 
medycznych, dokumentów medycznych, orzeczeń lekarskich 
i diagnoz medycznych, w tym w systemach teleinformatycz-
nych i systemach łącznościowych, techniczne zarządzanie 
obrazami i dokumentami w zakresie danych medycznych, 
dokumentów medycznych, orzeczeń lekarskich i diagnoz 
medycznych w tym w systemach teleinformatycznych i sys-
temach łącznościowych, 44 usługi medyczne, pielęgniarskie 
i dentystyczne, porady w zakresie farmakologii, opieka zdro-
wotna, porady psychologiczne, porady medyczne dla osób 
niepełnosprawnych, ośrodki zdrowia, opieka pielęgniarska, 
medyczna, usługi telemedyczne, usługi telemedycznego cen-
trum serwisowego, monitoringu telemedycznego, teleme-
dyczna opieka nad pacjentami, diagnostyka telemedyczna, 
w szczególności za pośrednictwem systemów teleinforma-
tycznych i systemów łącznościowych, telefoniczna opieka le-
karska oraz służby ratownicze z zakresu telemedycyny, usługi 
doradcze w zakresie zdrowia, gromadzenie i udostępnianie 
informacji do celów doradztwa w zakresie wspierania zdrowia, 
zapobiegania chorobom i w zakresie danych chorób za po-
średnictwem systemów teleinformatycznych i systemów 
łącznościowych, prowadzenie telefonicznej informacji zdro-
wotnej, poradnictwo dietetyczne i żywieniowe, sporządzanie 
raportów medycznych, raportów lekarskich i raportów opie-
kunów, także za pośrednictwem systemów teleinformatycz-
nych i systemów łącznościowych, wypożyczanie, wynajmo-
wanie urządzeń medycznych, w szczególności przenośnych 
urządzeń medycznych i urządzeń do telemedycyny.

(210) 473867 (220) 2017 07 07
(731) TELEMEDyCyNA SILVERMEDIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) medivio

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, po-
miarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do ce-
lów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub 
odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne i niemagne-
tyczne nośniki danych, nagrane dyski, osprzęt do przetwarzania 
danych, nagrania dźwięków i obrazów na wszelkich nośnikach, 
komputery, oprogramowanie komputerowe, sprzęt i oprogra-
mowanie komputerowe pozwalające na ładowanie, pobieranie, 
udostępnianie, wysyłanie, wyświetlanie, znakowanie, blogowa-
nie, transmisję strumieniową, wysyłanie hiperłączy, dzielenie 
się lub dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji 
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów 
łącznościowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, 
oprogramowanie komputerowe dla platformy z systemem 
telemedycznym, programy komputerowe wykorzystywane 
dla realizacji zadań telemedycyny, programy komputerowe 
do zbierania, przechowywania analiz wyników badań w tym 
medycznych, naukowych, statystycznych, programy kompu-
terowe do zarządzania jednostkami świadczącymi usługi me-
dyczne i rehabilitacyjne, programy komputerowe do zbierania, 
przechowywania i wstępnej analizy wyników badań, w tym 
medycznych, naukowych, statystycznych, programy kompute-
rowe do katalogowania danych jednostek świadczących usługi 
medyczne i rehabilitacyjne, danych pacjentów, wyników badań 
medycznych, danych no temat prowadzonych procesów lecze-
nia i rehabilitacji, 10 przyrządy i urządzenia lekarskie i teleme-
dyczne do rejestrowania i przesyłania parametrów życiowych 
i funkcji organizmu i/lub sygnałów biologicznych wykorzysty-
wane w telemedycynie, 35 reklama, marketing, telemarketing, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub re-
klamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia, zarządzania 
i administrowania działalnością gospodarczą w zakresie opieki 
zdrowotnej i społecznej, prace biurowe, badania rynkowe, ba-
dania opinii publicznej, handlowe informacje i porady udziela-
ne konsumentom, komputerowe zarządzanie plikami, groma-
dzenie, systematyzowanie i analiza danych w bazach danych, 
przechowywanie danych, zarządzanie danymi na serwerach 
i w sieciach komputerowych, gromadzenie i archiwizowanie 
danych medycznych, dokumentów medycznych, orzeczeń 
lekarskich i diagnoz medycznych, także za pośrednictwem 
systemów teleinformatycznych i systemów łącznościowych, 
zarządzanie danymi medycznymi, dokumentami medyczny-
mi, orzeczeniami lekarskimi i diagnozami medycznymi, także 
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów 
łącznościowych, prowadzenie elektronicznej dokumenta-
cji medycznej, w szczególności elektronicznej dokumentacji 
pacjenta, sprzedaż urządzeń medycznych, w szczególności 
przenośnych urządzeń medycznych i urządzeń do telemedy-
cyny, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi łączności, usługi ra-
diotelefonii komórkowej, połączenia telekomunikacyjne z siecią 
komputerową, przesyłanie danych tekstowych, audio i wideo 
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów 
łącznościowych, usługi przesyłania danych w postaci dźwięku, 
pismo i obrazu za pośrednictwem systemów teleinformatycz-
nych i systemów łącznościowych, wypożyczanie urządzeń te-
lekomunikacyjnych, usługi zapewniania dostępu do informacji 
w Internecie, udostępnianie programów komputerowych 
w sieciach danych, zapewnianie dostępu do baz danych, które 
zapisują dane dotyczące lokalizacji przedmiotu lub osoby, infor-
macje dotyczące funkcji i parametrów życiowych, informacje 
medyczne o stanie zdrowia, zapewnianie użytkownikom do-
stępu do portali i platform internetowych, przesyłanie danych 
pomiarowych z czujników do nadajników i stacji bazowych 
sieci komunikacyjnych w celu pomiaru danych dotyczących 
funkcji i parametrów życiowych organizmu, przesyłanie danych 
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wykorzystywanych w leczeniu za pośrednictwem systemów 
teleinformatycznych i systemów łącznościowych, przesyłanie 
wiadomości, danych, dokumentów, w szczególności danych 
medycznych, dokumentów medycznych, orzeczeń lekarskich, 
diagnoz medycznych, raportów medycznych, raportów lekar-
skich i raportów opiekunów za pośrednictwem systemów te-
leinformatycznych i systemów łącznościowych, 42 usługi w za-
kresie badań naukowych w dziedzinie chemii, formacji i biologii, 
usługi w zakresie badań bakteriologicznych, usługi w zakresie 
badań analiz chemicznych, publikacje elektroniczne do pobra-
nia dostarczane on-line z baz danych lub z Internetu, publikacje 
elektroniczne no wszelkich nośnikach, projektowanie i rozwija-
nie sprzętu i oprogramowania komputerowego do zastosowań 
telemedycznych, sporządzanie, ustalanie, mierzenie i transmisja 
danych medycznych, dokumentów medycznych za pośred-
nictwem systemów teleinformatycznych i systemów łączno-
ściowych, przetwarzanie danych „w chmurze”, w szczególności 
danych medycznych, dokumentów medycznych, orzeczeń 
lekarskich i diagnoz medycznych, w tym w systemach teleinfor-
matycznych i systemach łącznościowych, elektroniczne zapisy-
wanie danych, w szczególności danych medycznych, dokumen-
tów medycznych, orzeczeń lekarskich i diagnoz medycznych, 
w tym w systemach teleinformatycznych i systemach łączno-
ściowych, zabezpieczenie danych, w szczególności zewnętrz-
ne zabezpieczenie danych, danych medycznych, dokumen-
tów medycznych, orzeczeń lekarskich i diagnoz medycznych, 
w tym w systemach teleinformatycznych i systemach łączno-
ściowych, techniczne zarządzanie obrazami i dokumentami 
w zakresie danych medycznych, dokumentów medycznych, 
orzeczeń lekarskich i diagnoz medycznych w tym w systemach 
teleinformatycznych i systemach łącznościowych, 44 usługi 
medyczne, pielęgniarskie i dentystyczne, porady w zakresie 
farmakologii, opieka zdrowotna, porady psychologiczne, po-
rady medyczne dla osób niepełnosprawnych, ośrodki zdrowia, 
opieka pielęgniarska, medyczna, usługi telemedyczne, usługi 
telemedycznego centrum serwisowego, monitoringu teleme-
dycznego, telemedyczna opieka nad pacjentami, diagnostyka 
telemedyczna, w szczególności za pośrednictwem systemów 
teleinformatycznych i systemów łącznościowych, telefoniczna 
opieka lekarska oraz służby ratownicze z zakresu telemedycyny, 
usługi doradcze w zakresie zdrowia, gromadzenie i udostęp-
nianie informacji do celów doradztwa w zakresie wspierania 
zdrowia, zapobiegania chorobom i w zakresie danych chorób 
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów 
łącznościowych, prowadzenie telefonicznej informacji zdro-
wotnej, poradnictwo dietetyczne i żywieniowe, sporządzanie 
raportów medycznych, raportów lekarskich i raportów opieku-
nów, także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych 
i systemów łącznościowych, wypożyczanie, wynajmowanie 
urządzeń medycznych, w szczególności przenośnych urządzeń 
medycznych i urządzeń do telemedycyny.

(210) 473873 (220) 2017 07 07
(731) BARNAŚ PATRyK BITLOGIC, Warszawa
(540) Cloud Factory custom coils & wires

(531) 10.01.05, 10.01.10, 10.01.25, 27.05.01
(510), (511) 34 zapałki, tytoń i produkty tytoniowe (w tym 
substytuty tytoniu), papierosy, cygara, cygaretki i inne goto-
we artykuły dla palaczy, tytoń luzem, do zwijania i do fajek, 
aromaty do tytoniu, artykuły do użytku z tytoniem, popiel-
niczki dla palaczy, pojemniki na tytoń i humidory, zapalniczki 
dla palaczy, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne 
oraz aromaty i płyny do nich.

(210) 473896 (220) 2017 07 10
(731) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) DeliaSTOP
(510), (511) 1 środki chemiczne ochrony roślin, dodatki che-
miczne do środków grzybobójczych dla roślin, dodatki che-
miczne do środków owadobójczych dla roślin, środki che-
miczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, 
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, 5 środki 
ochrony roślin: fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki 
przeciw pasożytom.

(210) 473897 (220) 2017 07 10
(731) KOC ANDRZEj PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- 

-hANDLOWE KOCyK, Kraków
(540) KOCyKÓWKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), alko-
hole wysokoprocentowe, wódka, 35 dostarczanie informacji 
marketingowych, dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, oferowanie próbek produktów, 
promocja sprzedaży, promowanie działalności gospodarczej, 
publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie mate-
riałów reklamowych, reklama i usługi reklamowe, marketing, 
sponsoring promocyjny, telemarketing, usługi w zakresie mer-
chandisingu, usługi w zakresie franchisingu, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi pro-
mocyjne, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, 
administrowanie sprzedażą, analiza cen, przygotowanie pre-
zentacji do celów handlowych, przygotowywanie prezentacji 
do celów działalności gospodarczej, udzielanie informacji do-
tyczących sprzedaży handlowej, usługi składania zamówień 
hurtowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
administrowanie dotyczące marketingu, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakre-
sie działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności 
gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw 
na zasadach franchisingu, pomoc w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej 
lub za pośrednictwem Internetu napojów alkoholowych oraz 
bezalkoholowych, usługi zaopatrzenia osób trzecich w żyw-
ność i napoje, usługi zaopatrzenia osób trzecich w napoje 
alkoholowe, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania pro-
duktów spożywczych i napojów alkoholowych od sprzedaw-
ców hurtowych.

(210) 473899 (220) 2017 07 10
(731) FRENDL MONIKA, Milanówek
(540) WINSKy
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i import napojów, alko-
holi i artykułów spożywczych, 41 edukacja, prowadzenie 
degustacji, szkoleń, warsztatów, usługi szkoleniowe som-
melierskie, doradztwo zawodowe, 43 prowadzenie baru 
i restauracji, wine’n’whisky bar, usługi gastronomiczne, wy-
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najem barów i restauracji, doradztwo w zakresie napojów 
i alkoholi, doradztwo kulinarne i gastronomiczne, usługi 
sommelierskie jako obsługa restauracji i barów.

(210) 473916 (220) 2017 07 10
(731) SMART PhARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki
(540) InnoferynaLV
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do ce-
lów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do ce-
lów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, hema-
togen, hemoglobina, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
kapsułki na lekarstwa, kapsułki skrobiowe do celów farma-
ceutycznych, leki dla ludzi, leki do użytku medycznego, leki 
pomocnicze [wspierające], mineralne suplementy diety, mle-
ko w proszku dla niemowląt, odżywcze suplementy diety, 
oleje lecznicze, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki 
do celów farmaceutycznych, tłuszcze do celów medycznych, 
preparaty witaminowe, leki wzmacniające, żywność dla nie-
mowląt, preparaty białkowe do celów medycznych, prepara-
ty biologiczne do celów medycznych.

(210) 473929 (220) 2017 07 10
(731) CAREFLEET SPÓŁKA AKCyjNA, Wrocław
(540) CA CAREFLEET GRUPA CRÉDIT AGRICOLE

(531) 24.17.01, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 finansowanie leasingu pojazdów, 37 obsługa 
i naprawa samochodów, 39 wypożyczanie samochodów.

(210) 473932 (220) 2017 07 10
(731) UNIWERSyTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEj, Lublin
(540) PERFUMy pol’Ona M. Skłodowska Curie

(531) 27.05.01, 24.17.01
(510), (511) 3 perfumy i produkty perfumeryjne, mieszani-
ny zapachowe, wody toaletowe, wody zapachowe, zestawy 
kosmetyków.

(210) 473972 (220) 2017 07 11
(731) AXPhARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) hydroNasin
(510), (511) 5 preparaty do irygacji do celów medycz-
nych, leki dla ludzi, leki pomocnicze [wspierające] do ce-
lów medycznych, płyny do celów farmaceutycznych, 
preparaty farmaceutyczne, soda oczyszczona do celów far-
maceutycznych, sole do celów medycznych, cukier do ce-
lów medycznych.

(210) 473973 (220) 2017 07 11
(731) KUCZKOWSKI MIChAŁ PhU RIBENA,  

Wygoda Sierakowska
(540) Ribena

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z ar-
tykułami spożywczymi, usługi w zakresie prowadzenia deli-
katesów i sklepów z artykułami spożywczymi, w tym z wyro-
bami mięsnymi, napojami, piwem i napojami alkoholowymi, 
artykułami tytoniowymi, artykułami kosmetycznymi, artyku-
łami chemii gospodarczej i prasą, usługi w zakresie reklamy 
i promocji sprzedaży, usługi w zakresie zarządzania i admini-
strowania działalnością handlową, franczyza w zakresie pro-
wadzenia punktów sprzedaży detalicznej, organizowanie, 
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych 
dla klientów.

(210) 473981 (220) 2017 07 11
(731) MARAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, RyBNIK
(540) EVQ
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe 
[budownictwo], kratownice [kładki] metalowe, kratownice 
metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe, kule stalo-
we, łańcuchy metalowe, łańcuchy zabezpieczające metalowe, 
materiały kolejowe, materiały konstrukcyjne metalowe, ma-
teriały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, materiały 
zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe, materiały 
zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe, rolki, bloki 
metalowe [inne niż do maszyn], wiązadła metalowe do celów 
rolniczych, wiązadła metalowe, złącza metalowe do łańcu-
chów, 7 czopy [części maszyn], czółenka [części maszyn], drąż-
ki będące częściami maszyn, inne niż do automatów do gier, 
drukarki 3d, koła maszyn, korbowody do maszyn, motorów 
i silników, korby [części maszyn], łańcuchy do podnośników 
[części maszyn], łańcuchy napędowe, inne niż do pojazdów 
lądowych, łożyska, łożyska [części maszyn], łożyska do wa-
łów transmisyjnych, łożyska kulkowe, łożyska przeciwcierne 
do maszyn, łożyska z automatycznym smarowaniem, maszy-
nowe koła zamachowe, maszynowy mechanizm przekładnio-
wy, maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny 
do sortowania dla przemysłu, maszyny górnicze, maszyny 
kruszące, maszyny wirujące, maszyny wydmuchowe, maźnice 
[części maszyn], mieszalniki, obudowy łożysk do maszyn, osie 
do maszyn, osłony maszyn, osprzęt kotłów maszynowych, 
pasy do maszyn, pasy do podnośników, pasy do prądnic, pasy 
do przenośników, pasy do silników, pierścienie o kulistej po-
wierzchni roboczej do łożysk, pierścienie smarujące [części 
maszyn], podajniki [części maszyn], podnośniki [urządzenia], 
podnośniki [windy], podnośniki do wagonów kolejowych, 
podnośniki pneumatyczne, podstawy [statywy] maszyn, 
pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny], pra-
sy [maszyny do celów przemysłowych], prowadnice do ma-
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szyn, przeguby uniwersalne [przeguby cardana], przekładnie 
do maszyn, przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów lą-
dowych, przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądowych, 
przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki 
momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądowych, 
przenośniki, przesiewacze, przesiewacze żużlu [maszyny], 
przesiewanie (instalacje do -), roboty [maszyny], sita [maszyny 
lub części maszyn], skrzynie biegów, inne niż do pojazdów lą-
dowych, sprężyny [części maszyn], sprzęgła wałów [maszyny], 
sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, tokarki, turbiny wia-
trowe, turbiny, inne niż do pojazdów lądowych, uchwyty [czę-
ści maszyn], urządzenia podnośnikowe, urządzenia przeciw 
zanieczyszczeniom do silników, urządzenia przeładunkowe 
do załadunku i wyładunku, wały napędowe, inne niż do pojaz-
dów lądowych, 35 prowadzenie punktów sprzedaży towarów 
w wyżej wymienionych klasach 6 i 7.

(210) 473985 (220) 2017 07 11
(731) AXPhARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) BioNasin
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty wita-
minowe, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], leki dla ludzi, 
preparaty witaminowe, leki pomocnicze [wspierające] do ce-
lów medycznych, leki wzmacniające, odżywcze suplementy 
diety, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów 
weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów medycz-
nych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty do irygacji do celów 
medycznych.

(210) 473986 (220) 2017 07 11
(731) AXPhARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) Looker
(510), (511) 10 instrumenty chirurgiczne, medyczne, wetery-
naryjne, urządzenia i instrumenty medyczne, szpatułki laryn-
gologiczne do celów medycznych, łyżeczki do czyszczenia 
uszu, przyborniki dla chirurgów i lekarzy innych specjalności, 
aparatura diagnostyczna do celów medycznych.

(210) 473990 (220) 2017 07 12
(731) MARWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zławieś Wielka
(540) ZUUPS

(531) 11.03.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupy owocowe, zupy 
warzywno-owocowe, wywary, wywary mięsne, zupy błyska-
wiczne, zupy w proszku, zupy w puszkach, koncentraty zup, 
ekstrakty do zup, składniki do sporządzania zup, 35 usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym sprzedaży za po-
średnictwem Internetu zup, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych dotyczących dystrybucji zup, dystry-
bucja materiałów reklamowych dotyczących zup, promocja 
sprzedaży zup, reklama zup za pośrednictwem sieci kompu-
terowych i Internetu, publikowanie tekstów reklamowych 
dotyczących zup, organizowanie i prowadzenie kampanii 
reklamowych dotyczących zup, 43 usługi przygotowywania 
i zaopatrzenia w żywność i napoje, catering.

(210) 474001 (220) 2017 07 12
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) ASTELOC
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi.

(210) 474007 (220) 2017 07 12
(731) NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) seyo KiDS

(531) 29.01.15, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 3 kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy 
do skóry maseczki do twarzy, podkłady barwiące, pudry 
do makijażu, pudry po kąpieli, mydła toaletowe, mydła dez-
odoryzujące, perfumy, wody toaletowe, wody kolońskie, 
środki do kąpieli i pod prysznic, środki do pielęgnacji wło-
sów, w tym: środki do barwienia i rozjaśniania włosów, środki 
do trwałej ondulacji, środki do prostowania włosów, środki 
do stylizacji/utrwalania fryzury jak: lakiery, pianki, żele, woski 
i brylantyny środki do mycia włosów jak szampony, w tym 
przeciwłupieżowe, balsamy i odżywki do włosów, środki 
do makijażu i demakijażu, środki przeznaczone do pielęgna-
cji i malowania ust, środki przeznaczone do pielęgnacji i ma-
lowania paznokci, środki do higieny zewnętrznych narządów 
płciowych, środki do pielęgnacji zębów i higieny jamy ustnej, 
środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem ul-
trafioletowym, środki do samoopalania, środki do rozjaśnia-
nia skóry, środki przeciw zmarszczkom, środki przeciwpotne, 
antyperspiranty, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skó-
ry, saszetki zapachowe do bielizny, kosmetyki, płyny kosme-
tyczne, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, mydła 
dezynfekujące, mydło do golenia, mydełka, mydła lecznicze, 
mydła migdałowe, mydła przeciwpotowe, mydło przeciw-
potowe do stóp, preparaty do golenia, dezodoranty dla 
ludzi, produkty perfumeryjne, woda utleniona do celów ko-
smetycznych, woda zapachowa, produkty toaletowe, płyny 
do pielęgnacji włosów, kosmetyki upiększające, suche szam-
pony, 5 chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, 
majtki higieniczne, podpaski higieniczne, intymne prepara-
ty nawilżające, kadzidełka do odstraszania owadów, środki 
do odstraszania owadów, środki tamujące krwawienia, lepy 
na muchy, taśmy na muchy, środki do tępienia much, prepa-
raty farmaceutyczne przeciwłupieżowe, wkładki ochronne 
do majtek, artykuły higieniczne, papier przeciwmolowy, pre-
paraty przeciwmolowe, preparaty farmaceutyczne do pielę-
gnacji skóry, odświeżacze do ubrań i tkanin, sole do kąpieli 
mineralnych, preparaty do czyszczenia szkieł kontaktowych, 
woda termalna, środki na odciski, pierścienie na odciski stóp, 
plastry przylepne, plastry samoprzylepne, dziecięce pielu-
cho-majtki, dziecięce pieluchy, dziecięce pieluszki, środki 
medyczne przeciw poceniu się, środki medyczne przeciw 
poceniu się stóp, podpaski, tampony higieniczne, tampony 
menstruacyjne, wkładki laktacyjne, suplementy diety, suple-
menty żywnościowe, probiotyki (suplementy), mineralne su-
plementy diety, odżywcze suplementy diety, mineralne su-
plementy odżywcze, suplementy dietetyczne, suplementy 
ziołowe w płynie, suplementy diety składające się z witamin, 
produkty farmaceutyczne do użytku okulistycznego, 8 elek-
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tryczne lub nieelektryczne przybory do depilacji, nieelek-
tryczne polerki do paznokci, pilniki do paznokci, pilniki płyt-
kowe do paznokci, cążki do obcinania paznokci, nożyczki, 
przybory ręczne do kręcenia włosów, ręczne przyrządy no-
życowe, zestawy do manicure, elektryczne zestawy do ma-
nicure, zestawy do pedicure, pęsety i szczypce do depilacji, 
pęsety i szczypce do wycinania skórek, pincety, zalotki, 14 bi-
żuteria, biżuteria - bransoletki, biżuteria - breloczki, breloczki 
do kluczy ozdobne, biżuteria - broszki, kolczyki, biżuteria - 
łańcuszki, biżuteria - medaliony, biżuteria - naszyjniki, biżu-
teria - ozdoby, 16 banery wystawowe wykonane z kartonu 
i papieru, bony towarowe i upominkowe, broszury, cenniki, 
chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, chusteczki 
higieniczne, chusteczki papierowe do użytku kosmetyczne-
go, czasopisma o tematyce ogólnej, drukowane papierowe 
tablice reklamowe, kalendarze, książki, notesy, katalogi, ma-
teriały opakowaniowe wykonane z kartonu i tektury, publi-
kacje drukowane, publikacje promocyjne i reklamowe, szyl-
dy reklamowe z papieru lub z kartonu, reklamy drukowane, 
ulotki reklamowe, 21 grzebienie, grzebienie o rzadko roz-
stawionych zębach, szczotki, szczotki do butów, szczotecz-
ki do brwi, szczoteczki do paznokci, wyroby szczotkarskie, 
szczoteczki do zębów, gąbki do celów domowych, gąbki 
do makijażu, gąbki toaletowe, pędzle do golenia, kosmetycz-
ki na przybory toaletowe, przybory kosmetyczne, przybory 
toaletowe, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, mydel-
niczki, naczynia na mydło, przyrządy do demakijażu, wyka-
łaczki, 26 dekoracyjne akcesoria do włosów, klamry do wło-
sów, ozdoby do włosów, papiloty, spinki do włosów, wsuwki 
do włosów, kokardy do włosów, szpilki do włosów, treski 
z włosów, czepki do farbowania włosów, warkocze z włosów, 
35 prenumerata gazety dla osób trzecich, badania opinii 
publicznej, analizy rynkowe, analizy kosztów, badania ryn-
ku, badania marketingowe, dekoracja wystaw sklepowych, 
zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, dekorowanie wystaw sklepowych, 
tworzenie tekstów reklamowych i komunikatów, sprzedaż 
i promocja dla osób trzecich, reklama, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, kolportaż próbek, uaktualnianie ma-
teriałów reklamowych, rekrutacja personelu.

(210) 474010 (220) 2017 07 12
(731) NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) natura Inspiruje

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 3 kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy 
do skóry, maseczki do twarzy, podkłady barwiące, pudry 
do makijażu, pudry po kąpieli, mydła toaletowe, mydła dez-
odoryzujące, perfumy, wody toaletowe, wody kolońskie, 
środki do kąpieli i pod prysznic, środki do pielęgnacji wło-
sów, w tym: środki do barwienia i rozjaśniania włosów, środki 
do trwałej ondulacji, środki do prostowania włosów, środki 
do stylizacji / utrwalania fryzury jak: lakiery, pianki, żele, woski 
i brylantyny, środki do mycia włosów jak szampony, w tym 
przeciwłupieżowe, balsamy i odżywki do włosów, środki 
do makijażu i demakijażu, środki przeznaczone do pielęgna-

cji i malowania ust, środki przeznaczone do pielęgnacji i ma-
lowania paznokci, środki do higieny zewnętrznych narządów 
płciowych, środki do pielęgnacji zębów i higieny jamy ustnej, 
środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem ul-
trafioletowym, środki do samo opalania, środki do rozjaśnia-
nia skóry, środki przeciw zmarszczkom, środki przeciwpotne, 
antyperspiranty, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skó-
ry, saszetki zapachowe do bielizny, kosmetyki, płyny kosme-
tyczne, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, mydła 
dezynfekujące, mydło do golenia, mydełka, mydła lecznicze, 
mydła migdałowe, mydła przeciwpotowe, mydło przeciw-
potowe do stóp, preparaty do golenia, dezodoranty dla 
ludzi, produkty perfumeryjne, woda utleniona do celów ko-
smetycznych, woda zapachowa, produkty toaletowe, płyny 
do pielęgnacji włosów, kosmetyki upiększające, suche szam-
pony, 5 chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, 
majtki higieniczne, podpaski higieniczne, intymne prepara-
ty nawilżające, kadzidełka do odstraszania owadów, środki 
do odstraszania owadów, środki tamujące krwawienia, lepy 
na muchy, taśmy na muchy, środki do tępienia much, prepa-
raty farmaceutyczne przeciwłupieżowe, wkładki ochronne 
do majtek, artykuły higieniczne, papier przeciwmolowy, pre-
paraty przeciwmolowe, preparaty farmaceutyczne do pielę-
gnacji skóry, odświeżacze do ubrań i tkanin, sole do kąpieli 
mineralnych, preparaty do czyszczenia szkieł kontaktowych, 
woda termalna, środki na odciski, pierścienie na odciski stóp, 
plastry przylepne, plastry samoprzylepne, dziecięce pielu-
cho - majtki, dziecięce pieluchy, dziecięce pieluszki, środki 
medyczne przeciw poceniu się, środki medyczne przeciw 
poceniu się stóp, podpaski, tampony higieniczne, tampony 
menstruacyjne, wkładki laktacyjne, suplementy diety, suple-
menty żywnościowe, probiotyki (suplementy), mineralne su-
plementy diety, odżywcze suplementy diety, mineralne su-
plementy odżywcze, suplementy dietetyczne, suplementy 
ziołowe w płynie, suplementy diety składające się z witamin, 
produkty farmaceutyczne do użytku okulistycznego, 16 ba-
nery wystawowe wykonane z kartonu i papieru, bony towa-
rowe i upominkowe, broszury, cenniki, chusteczki celulozowe 
do celów kosmetycznych, chusteczki higieniczne, chusteczki 
papierowe do użytku kosmetycznego, czasopisma o tema-
tyce ogólnej, drukowane papierowe tablice reklamowe, ka-
lendarze, książki, notesy, katalogi, materiały opakowaniowe 
wykonane z kartonu i tektury, publikacje drukowane, pu-
blikacje promocyjne i reklamowe, szyldy reklamowe z pa-
pieru lub z kartonu, reklamy drukowane, ulotki reklamowe, 
21 grzebienie, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, 
szczotki, szczotki do butów, szczoteczki do brwi, szczotecz-
ki do paznokci, wyroby szczotkarskie, szczoteczki do zębów, 
gąbki do celów domowych, gąbki do makijażu, gąbki toa-
letowe, pędzle do golenia, kosmetyczki na przybory toale-
towe, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, kubki 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, mydelniczki, naczynia 
na mydło, przyrządy do demakijażu, wykałaczki, 35 prenu-
merata gazety dla osób trzecich, badania opinii publicznej, 
analizy rynkowe, analizy kosztów, badania rynku, badania 
marketingowe, dekoracja wystaw sklepowych, zapewnienie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, dekorowanie wystaw sklepowych, tworzenie 
tekstów reklamowych i komunikatów, sprzedaż i promocja 
dla osób trzecich, reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń re-
klamowych, kolportaż próbek, uaktualnianie materiałów re-
klamowych, rekrutacja personelu.

(210) 474057 (220) 2017 05 22
(731) jANUS.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
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(540) PL bio

(531) 05.03.11, 05.03.13, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne 
oraz surowce naturalne - dodatki chemiczne do nawozów.

(210) 474060 (220) 2017 07 13
(731) PIOTROWSKA PATRyCjA, Warszawa
(540) INSPIRED By PAT
(510), (511) 35 sprzedaż biżuterii z metali szlachetnych, pół-
szlachetnych i sztucznej, odzieży, dodatków odzieżowych.

(210) 474072 (220) 2017 07 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCyjNA, Warszawa
(540) trójkowy top wszech czasów
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magne-
tyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, 
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, 
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, fil-
my do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety 
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do na-
grywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub 
obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do reje-
stracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, czasopisma, 
periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, 
kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, 
materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzysta-
niem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik 
audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku 
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji 
informacji, usługi w zakresie organizowania pokazów w celach 
handlowych oraz w celach promocyjnych z wykorzystaniem 
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik au-
diowizualnych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie 
przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez 
informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, 
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plene-
rowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazy-
wania informacji, transmisja, rozpowszechnianie programów 
radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania 
audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organi-
zowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, 
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali z wykorzystaniem 
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audio-
wizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia 
audycji radiowych i telewizyjnych, nagrania, audycje, transmisje 
oraz produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie 
przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usłu-
gi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, biura redak-
cyjne, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, 
usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi 
w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących realizacji 

i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane 
z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu 
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komu-
nikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorolo-
gicznych, prognozy meteorologiczne.

(210) 474080 (220) 2017 07 13
(731) NEOThERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Bielsko-Biała

(540) reviblock
(510), (511) 1 kleje do wykorzystania w budownictwie, 
produkty chemiczne dla budownictwa, chemia budowla-
na, mianowicie preparaty, środki i składniki chemiczne dla 
budownictwa, 17 materiały izolacyjne, ognioochronne, wy-
pełniające, uszczelniające, termoizolacyjne naturalne, synte-
tyczne i półprzetworzone, materiały do dociepleń, izolacji 
wodnych i dźwiękowych, materiały izolacyjne ze styropia-
nu dla budownictwa, zaprawy izolacyjne, 19 materiały bu-
dowlane niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane 
ze styropianu, styropianowe płyty i profile, okładziny bu-
dowlane ze styropianu, materiały wykończeniowe ze styro-
pianu, zaprawy budowlane.

(210) 474081 (220) 2017 07 13
(731) NEOThERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Bielsko-Biała

(540) neoblock
(510), (511) 1 kleje do wykorzystania w budownictwie, 
produkty chemiczne dla budownictwa, chemia budowla-
na, mianowicie preparaty, środki i składniki chemiczne dla 
budownictwa, 17 materiały izolacyjne, ognioochronne, wy-
pełniające, uszczelniające, termoizolacyjne naturalne, synte-
tyczne i półprzetworzone, materiały do dociepleń, izolacji 
wodnych i dźwiękowych, materiały izolacyjne ze styropia-
nu dla budownictwa, zaprawy izolacyjne, 19 materiały bu-
dowlane niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane 
ze styropianu, styropianowe płyty i profile, okładziny bu-
dowlane ze styropianu, materiały wykończeniowe ze styro-
pianu, zaprawy budowlane.

(210) 474085 (220) 2017 07 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCyjNA, Warszawa
(540) top wszech czasów
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magne-
tyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, 
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, 
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, fil-
my do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety 
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do na-
grywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub 
obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do reje-
stracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, czasopisma, 
periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, 
kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, 
materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzysta-
niem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik 
audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku 
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji 
informacji, usługi w zakresie organizowania pokazów w celach 
handlowych oraz w celach promocyjnych z wykorzystaniem 
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik au-
diowizualnych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie 
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przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez 
informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, 
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plene-
rowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazy-
wania informacji, transmisja, rozpowszechnianie programów 
radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania 
audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organi-
zowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, 
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali z wykorzystaniem 
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audio-
wizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia 
audycji radiowych i telewizyjnych, nagrania, audycje, transmisje 
oraz produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie 
przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usłu-
gi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, biura redak-
cyjne, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, 
usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi 
w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących reaUzacji 
i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane 
z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu 
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komu-
nikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorolo-
gicznych, prognozy meteorologiczne.

(210) 474086 (220) 2017 07 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCyjNA, Warszawa
(540) pytania z kosmosu
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magne-
tyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, 
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, 
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy 
do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety 
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do na-
grywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub 
obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do reje-
stracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, czasopi-
sma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, 
katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły 
papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe 
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych 
oraz technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, ba-
dania rynku i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące 
transkrypcji informacji, usługi w zakresie organizowania poka-
zów w celach handlowych oraz w celach promocyjnych z wy-
korzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz 
technik audiowizualnych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi 
w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia trans-
misji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, 
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbiera-
nia i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie 
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie roz-
powszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi 
w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycz-
nych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali 
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych 
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, 
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, nagra-
nia, audycje, transmisje oraz produkcje radiowe i telewizyjne 
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, 
usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań 
dźwiękowych, biura redakcyjne, rejestrowanie na taśmach 
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na ta-

śmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia 
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania 
programów radiowych, usługi związane z programami me-
teorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji me-
teorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów me-
teorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, 
prognozy meteorologiczne.

(210) 474106 (220) 2017 07 13
(731) PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED, Manchester, GB
(540) LUKSjA

(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.05
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, kosmetyki, mydła nielecznicze, produkty perfu-
meryjne, nielecznicze preparaty toaletowe do użytku osobi-
stego, kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty ściągające 
do celów kosmetycznych, preparaty do kąpieli i pod prysz-
nic, nielecznicze kremy do kąpieli, musująca piana do kąpieli, 
sole do kąpieli, olejki do kąpieli nielecznicze, zioła do kąpieli, 
żel do kąpieli, kremy pod prysznic, preparaty do pielęgnacji 
włosów, preparaty do koloryzacji włosów, szampony i od-
żywki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, środki toale-
towe, balsamy do ciała, nielecznicze środki do oczyszczania 
skóry, kosmetyczne środki nawilżające, preparaty nawilżające 
do ciała, kremy nawilżające, kremy do rąk, olejki eteryczne, 
olejki do masażu, żele pod oczy, balsamy pod oczy, pre-
paraty do demakijażu, serum pielęgnacyjne, kosmetyczne 
peelingi do ciała, peelingi solne do kąpieli, gąbki i chus-
teczki nasączane preparatami kosmetycznymi, preparaty 
do golenia, żele do golenia, kremy przed goleniem, pianka 
do golenia, środki stosowane po goleniu, preparaty do na-
maczania stóp, płyny do stóp, peeling do stóp, talk do stóp, 
środki oczyszczające skórę, preparaty kosmetyczne do opa-
lania, środki przeciwsłoneczne z filtrem ochronnym, maski 
kosmetyczne, maseczki do twarzy, maseczki błotne, toniki 
kosmetyczne, peelingi i pumeksy, produkty do owijania cia-
ła do celów kosmetycznych, preparaty do depilacji, granul-
ki zapachowe, kadzidełka na patyczkach, olejki zapachowe 
do spalania, potpourri (mieszanki zapachowe ziół i kwiatów), 
środki do czyszczenia zębów, antyperspiranty, spreje do cia-
ła, mgiełka do ciała preparaty do pielęgnacji paznokci, krem 
do skórek wokół paznokci, olejek do skórek wokół paznokci.

(210) 474107 (220) 2017 07 13
(731) FILM POLSKA PRODUCTIONS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ChOICE CASTING
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(531) 
(510), (511) 35 agencja castingów teatralnych.

(210) 474108 (220) 2017 07 13
(731) FILM POLSKA PRODUCTIONS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ChOICE TALENTS

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi agencji wyszukiwania talentów - im-
presariat w działalności artystycznej.

(210) 474115 (220) 2017 07 14
(731) ELANDIS GABRyEL, PIWOWARCZyK, LISOWIEC 

SPÓŁKA jAWNA, Kraków
(540) ganeo

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych 
elektryczny i mechaniczny, urządzenia technologii informa-
cyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urzą-
dzenia do kopiowania, 16 materiały drukowane.

(210) 474116 (220) 2017 07 14
(731) NOSIADEK DANIEL, Kraków
(540) grande idea

(531) 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi marketingowe, planowanie strategii 
marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, w szczegól-
ności przesyłanie materiałów reklamowych on-line dla osób 
trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, projek-
towanie materiałów reklamowych, tworzenie reklamowych 
i sponsorowanych tekstów, kampanie marketingowe, pro-
mocja serii filmów na rzecz osób trzecich, produkcja filmów 
reklamowych, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo 
w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie 
pozycjonowania marki, optymalizacja stron internetowych, 
pozycjonowanie stron internetowych, usługi public rela-
tions, doradztwo marketingowe w zakresie mediów spo-
łecznościowych, 41 organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, montaż filmów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, 
usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracow-
ników- rozrywka, 42 usługi graficzne, projektowanie graficz-
ne, tworzenie stron internetowych, zarządzanie stronami 
internetowymi na rzecz osób trzecich, projektowanie stoisk 
wystawowych, projektowanie materiałów drukowanych.

(210) 474211 (220) 2017 07 17
(731) KALyCIOK ROMUALD, Nędza
(540) Drops
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wy-
twarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, 
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, akcesoria 
łazienkowe, agregaty klimatyzacyjne i chłodnicze, apara-
tura grzewcza na energię słoneczną, aparatura i instalacje 
chłodnicze, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur 
wodnych i gazowych, automatyczne urządzenia do regulacji 
temperatury do grzejników centralnego ogrzewania, ciśnie-
niowe zbiorniki wody, centralne instalacje klimatyzacyjne, 
instalacje i urządzenia do grzania, ogrzewania, chłodzenia, 
i wentylacji, grzejniki, kolektory słoneczne, kotły, palniki, boj-
lery i podgrzewacze, zbiorniki wody, wymienniki ciepła, za-
wory, pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, 
urządzenia do nadzoru ciśnienia, sterowniki.

(210) 474213 (220) 2017 07 17
(731) KALyCIOK ROMUALD, Nędza
(540) Gelbi
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wy-
twarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, 
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, akcesoria 
łazienkowe, agregaty klimatyzacyjne i chłodnicze, apara-
tura grzewcza na energię słoneczną, aparatura i instalacje 
chłodnicze, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur 
wodnych i gazowych, automatyczne urządzenia do regulacji 
temperatury do grzejników centralnego ogrzewania, ciśnie-
niowe zbiorniki wody, centralne instalacje klimatyzacyjne, 
instalacje i urządzenia do grzania, ogrzewania, chłodzenia, 
i wentylacji, grzejniki, kolektory słoneczne, kotły, palniki, boj-
lery i podgrzewacze, zbiorniki wody, wymienniki ciepła, za-
wory, pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, 
urządzenia do nadzoru ciśnienia, sterowniki.

(210) 474215 (220) 2017 07 17
(731) KALyCIOK ROMUALD, Nędza
(540) Nexus
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wy-
twarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, 
zaopatrzenia w wodę, oraz instalacje sanitarne, akcesoria 
łazienkowe, agregaty klimatyzacyjne i chłodnicze, apara-
tura grzewcza na energię słoneczną, aparatura i instalacje 
chłodnicze, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur 
wodnych i gazowych, automatyczne urządzenia do regulacji 
temperatury do grzejników centralnego ogrzewania, ciśnie-
niowe zbiorniki wody, centralne instalacje klimatyzacyjne, 
instalacje i urządzenia do grzania, ogrzewania, chłodzenia 
i wentylacji, grzejniki, kolektory słoneczne, kotły, palniki, boj-
lery i podgrzewacze, zbiorniki wody, wymienniki ciepła, za-
wory, pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, 
urządzenia do nadzoru ciśnienia, sterowniki.

(210) 474239 (220) 2017 07 17
(731) BARANIOK-LIPIŃSKA AGNIESZKA CILIO, Drużyna
(540) DLUTA.PL
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(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.

(210) 474242 (220) 2017 07 17
(731) DOM KREDyTOWy NOTUS SPÓŁKA AKCyjNA, 

Warszawa
(540) NOTUS Finanse

(531) 26.01.01, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie prezentacji domów i miesz-
kań umożliwiające swobodny wybór w celu ich sprzedaży, 
przetwarzania danych, systematyzacja baz danych kom-
puterowych, komputerowe zarządzanie danymi, plikami, 
sortowanie danych w bazach komputerowych, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, umowy kredytowe, 36 doradz-
two w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych, pośred-
nictwo finansowe, finansowe informacje i operacje, agencja 
kredytowe, doradztwo finansowe w sprawach kredytów, 
doradztwo w sprawach nieruchomości, 38 przesyłanie infor-
macji dla banków przy pomocy komputera.

(210) 474243 (220) 2017 07 17
(731) PUNDZIS PIOTR Z.P. ALEXANDER, Chwaszczyno
(540) GORĄCy ZIEMNIAK

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 karty, katalogi, zakładki do książek, podkładki 
pod szklanki wykonane z papieru lub tektury, 28 gry towa-
rzyskie, zabawki, gry planszowe.

(210) 474247 (220) 2017 07 17
(731) MATECZNIK & CENTRUM PROBIOTICS POLSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDyTOWA, Warszawa

(540) ProBio ASekuracja

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 naturalne środki mikrobiologiczne prze-
znaczone do biologizacji, higienizacji i biodezynfekcji po-
wierzchni pomieszczeń, neutralizacji odoru w pomiesz-
czeniach, preparaty z mikroorganizmami przeznaczone 
do usuwania związków organicznych z oczyszczanych po-
wierzchni, naturalne środki mikrobiologiczne przeznaczone 
do bioasekuracji pomieszczeń inwentarskich., 5 mieszanki 
paszowe uzupełniające o właściwościach probiotycznych 
z dodatkiem ziół.

(210) 474251 (220) 2017 07 17
(731) SUŁOWSKA BARBARA ORGANIC, Warszawa
(540) hunt Run - Polowanie na Biegaczy
(510), (511) 41 organizacja i przeprowadzanie biegów prze-
szkodowych i sportowych wydarzeń ekstremalnych.

(210) 474255 (220) 2017 07 17
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) ECTIMER
(510), (511) 5 preparaty zawierające ektoinę, preparaty 
do stosowania do nosa zawierające ektoinę.

(210) 474256 (220) 2017 07 17
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) ECTO-NEB
(510), (511) 5 preparaty zawierające ektoinę, preparaty 
do inhalacji zawierające ektoinę.

(210) 474258 (220) 2017 07 17
(731) hANKUS RAFAŁ, Pietrzykowice
(540) wiadomiks
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje rekla-
mowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero-
wych bazach danych, badania dotyczące działalności gospo-
darczej, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komuni-
kacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, dostarczanie infor-
macji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, 
impresariat w działalności artystycznej, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, publikowanie tekstów re-
klamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, sporządzanie indeksów informacji do ce-
lów handlowych lub reklamowych, udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, usługi pośrednictwa w handlu, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługo-
dawców pracujących jako wolni strzelcy.

(210) 474262 (220) 2017 07 18
(731) 3SELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, janów Lubelski
(540) SELTy

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 alarmy, alkoholomierze, anteny, aparatura 
do kontrolowania temperatury, barometry, baterie elek-
tryczne, baterie słoneczne, chipy [układy scalone], czujniki, 
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diody świecące [led], dozowniki, dyktafony, elektroniczne 
breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, etui 
na smartfony, folie ochronne dostosowane do smartfonów, 
futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, głośniki, 
gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], inter-
fejsy komputerowe, kable elektryczne, kamery wideo, kijki 
do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), klawiatu-
ry komputerowe, kompasy [przyrządy pomiarowe], kompu-
tery, komputery przenośne [podręczne], końcówki [elektrycz-
ność], krokomierze [pedometry], kwasomierze [areometry], 
liczniki, ładowarki do baterii, łączniki elektryczne, mikrofony, 
mikroprocesory, myszy [sprzęt do przetwarzania danych], 
nadajniki [telekomunikacja], nośniki do rejestracji dźwięku, 
pamięci zewnętrzne usb, panele słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, pirometry, plandeki ochronne, płytki 
dla układów scalonych, pokrowce do tabletów, pokrow-
ce na smartfony, przenośne odtwarzacze multimedialne, 
przyrządy do mierzenia grubości skóry, przyrządy do wska-
zywania temperatury, przyrządy pomiarowe, słuchawki [za-
kładane na głowę], słuchawki telefoniczne, smartfony, sprzęt 
komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, statywy 
do aparatów fotograficznych, suwmiarki, tablety, telefony 
komórkowe, termometry nie do celów medycznych, układy 
scalone, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycz-
nych, urządzenia do monitorowania niemowląt, urządzenia 
do nawigacji satelitarnej, urządzenia systemu gps, urządze-
nia zdalnego sterowania, wilgotnościomierze, woltomierze, 
zegarki inteligentne, zestawy do korzystania z telefonu bez 
użycia rąk, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, 
10 artykuły ortopedyczne.

(210) 474277 (220) 2017 07 18
(731) RyDEL WOjCIECh, Warszawa
(540) STOOL

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 20 meble.

(210) 474284 (220) 2017 07 18
(731) SZMIDT PIOTR, Podkowa Leśna
(540) yoga Wall System

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.13, 26.13.25
(510), (511) 28 deski surfingowe, deski windsurfingowe, de-
ski do pływania, deskorolki, przyrządy gimnastyczne, przy-
rządy do uprawiania gimnastyki yogi, przyrządy mechanicz-

ne do uprawiania gimnastyki, kapoki do pływania, artykuły 
sportowe katapulty, przyrządy stosowane w kulturystyce, 
łyżworolki, artykuły sportowe nagolenniki, artykuły sporto-
we nakolanniki, ochraniacze na części strojów sportowych, 
przyrządy do ćwiczeń fizycznych, uprząż do wspinaczek 
górskich, 41 prowadzenie usług w zakresie: usługi związane 
z organizowaniem i obsługa dyskotek, informacje o edukacji, 
fotoreportaże, instruktaż dla gimnastyki, instruktaże, usługi 
związane z organizacją imprez karaoke, usługi klubowe roz-
rywki lub nauczania, poprawianie kondycji poprzez kluby 
zdrowia, organizowanie konkursów edukacyjnych lub roz-
rywkowych, kształcenie praktyczne poprzez pokazy, kultura 
fizyczna, nagrywanie filmów na taśmach wideo, nauczanie, 
organizowanie obozów sportowych, organizowanie zawo-
dów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie 
książek, rozrywka, wypożyczanie sprzętu sportowego z wy-
jątkiem pojazdów, usługi trenerskie, wypożyczanie sprzętu 
sportowego, organizowanie zawodów sportowych.

(210) 474294 (220) 2017 07 18
(731) CISZEK DAWID, Wróblówka
(540) LUNA luna-design.pl

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 lampy oświetleniowe z drewna, 19 drzwi 
drewniane, schody drewniane, 20 meble drewniane, meble 
sypialniane na wymiar, meble z tworzyw sztucznych, me-
ble kuchenne, meble kuchenne na wymiar, meble na miarę 
(do zabudowy), drzwi do mebli, garderoby, statuetki, figurki, 
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materia-
łów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawar-
te w tej klasie, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku 
z meblami i elementami wystroju wnętrz za pośrednictwem 
sieci Internet oraz stacjonarnych punktów sprzedaży.

(210) 474295 (220) 2017 07 18
(731) PEGAZ IN - WEST SPÓŁKA AKCyjNA, Lublin
(540) INTENSIVE service center

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 25.01.09
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalno-
ści gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, fakturowanie, obsługa administra-
cyjna firm na zlecenie, outsourcing, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, przygotowanie listy płac, rekru-
tacja personelu, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi sekretarskie.
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(210) 474307 (220) 2017 07 18
(731) MIANOWSKI PIOTR FARMIA, Wołomin
(540) AMICA APTEKA

(531) 02.09.01, 02.09.15, 24.13.14, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 chemiczno - farmaceutyczne (preparaty -), 
eliksiry [preparaty farmaceutyczne], farmaceutyczne (pre-
paraty -), farmaceutyczne (preparaty -) przeciw łupieżowi, 
łupież (preparaty farmaceutyczne przeciw -), płyny farma-
ceutyczne (chusteczki nasączane -), skóra (preparaty farma-
ceutyczne do pielęgnacji -), słoneczne oparzenia (preparaty 
farmaceutyczne przeciw -), 35 doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
działalność gospodarcza (doradztwo w zakresie organizacji 
i zarządzania -), działalność gospodarcza (doradztwo w za-
kresie zarządzania -), działalność gospodarcza (specjalistycz-
ne doradztwo w zakresie -), organizowanie działalności 
gospodarczej (doradztwo dotyczące -), outsourcing [doradz-
two handlowe], zarządzanie działalnością gospodarczą (do-
radztwo w zakresie -), zarządzanie personalne (doradztwo 
w zakresie -), 44 leki recepturowe (usługi farmaceutów w za-
kresie sporządzania -), opieka zdrowotna, porady w zakresie 
farmakologii.

(210) 474309 (220) 2017 07 18
(731) PEGAZ IN-WEST SPÓŁKA AKCyjNA, Lublin
(540) INTENSIVE work

(531) 26.01.01, 29.01.12, 27.05.01, 26.02.03
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy, outsourcing (do-
radztwo biznesowe), rekrutacja personelu, przeprowadzanie 
testów psychologicznych w celu selekcji personelu.

(210) 474311 (220) 2017 07 18
(731) SChIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) Quadro
(510), (511) 19 materiały budowlane (niemetalowe), rury 
sztywne stosowane w budownictwie, w szczególności: rury 
ceramiczne, kanały nie z metalu do instalacji wentylacyjnych 
grzewczych i klimatyzacyjnych, kominy prefabrykowane, 
gotowe części przewodów kominowych, części fasonowe 
dla rur kominowych, prefabrykowane wkłady kominkowe 
otwarte, tłumiki dźwięku dla systemów spalin komina, pre-
fabrykowane wentylacyjne kanały kablowe, prefabrykowane 
piece kaflowe, prefabrykowanych wielofunkcyjne węże któ-
re mają co najmniej jedną funkcję wyżej wymienionych to-
warów, części zamienne do wyżej wymienionych towarów.

(210) 474326 (220) 2017 07 18
(731) KWIATKOWSKA ALICjA BIOChEMIA URODy, Racibórz
(540) Biochemia Urody

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.05.04, 04.01.03, 02.03.16
(510), (511) 35 usługi informacyjne i poradnictwo handlowe 
dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, 
usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumen-
tów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, usługi sprze-
daży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów 
kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie substancji, materiałów i preparatów che-
micznych oraz surowców naturalnych, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higie-
nicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyborami toaletowymi, usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej książek, 44 do-
radztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące 
urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w dziedzi-
nie pielęgnacji ciała i urody, usługi konsultacyjne dotyczące 
pielęgnacji urody, usługi w zakresie porad kosmetycznych.

(210) 474328 (220) 2017 07 18
(731) EChO INVESTMENT SPÓŁKA AKCyjNA, Kielce
(540) SAGITTARIUS BUSINESS hOUSE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszu-
ry, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, 
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji 
działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia 
stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji działal-
ności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania, w tym 
koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów pro-
mocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 re-
klama, 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 
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i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, 
restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biuro-
wych i handlowych.

(210) 474329 (220) 2017 07 18
(731) BANK ZAChODNI WBK SPÓŁKA AKCyjNA, Wrocław
(540) Bank Zachodni WBK, bank jaki chcę
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urzą-
dzeń mobilnych, 36 usługi bankowe.

(210) 474330 (220) 2017 07 18
(731) BIZON CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) bizoncapital

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.04.04, 03.04.24
(510), (511) 36 pożyczki, pożyczki pieniężne, pożyczki kon-
sumenckie, pożyczki ratalne, działalność finansowa, doradz-
two dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem 
pożyczek, doradztwo finansowe związane z pożyczkami, 
organizacja pożyczek, udzielanie pożyczek indywidualnych, 
udzielanie pożyczek, usługi dotyczące pożyczania i poży-
czek, usługi pożyczek finansowych do celów osobistych.

(210) 474332 (220) 2017 07 18
(731) PEGAZ IN-WEST SPÓŁKA AKCyjNA, Lublin
(540) INTENSIVE GROUP

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalno-
ści gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, pomoc w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej.

(210) 474333 (220) 2017 07 18
(731) BANK ZAChODNI WBK SPÓŁKA AKCyjNA, Wrocław
(540) Bank Zachodni WBK, bankujesz jak chcesz
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urzą-
dzeń mobilnych, 36 usługi bankowe.

(210) 474336 (220) 2017 07 18
(731) FERTI PhARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) PREGNEA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, weterynaryjne, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych.

(210) 474339 (220) 2017 07 18
(731) ANDRUSySZyN MIChAŁ GORZOWSKIE CENTRUM 

ODSZKODOWAŃ, Gorzów Wielkopolski

(540) Gorzowskie Centrum Odszkodowań

(531) 17.03.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawnego dochodzenia roszczeń od-
szkodowawczych, usługi prawne, doradztwo prawne, usługi 
pomocy w sprawach spornych.

(210) 474342 (220) 2017 07 19
(731) GOŁKA NATALIA KAROLINA EUROPEjSKIE CENTRUM 

EDUKACyjNE CENTRUS, Warszawa
(540) GARNITUR VESARI

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 25 garnitury.

(210) 474343 (220) 2017 07 19
(731) KAMIENIECKI BARTOSZ, Legnica
(540) dobre danie

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mrożone owoce i warzywa, konserwowane 
owoce i warzywa, suszone owoce i warzywa, gotowane 
owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne, owoce 
i warzywa puszkowane, owoce kandyzowane, mrożone mie-
szanki owocowe i warzywne, mrożone dania wegetariańskie 
i z dodatkiem mięsa, sałatki owocowe i warzywne, skórki 
owocowe, miąższ z owoców, musy owocowe, przeciery 
owocowe i warzywne, żelatyna do żywności, chipsy owoco-
we, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mlecz-
ne, oleje i tłuszcze jadalne, artykuły spożywcze pochodzenia 
zwierzęcego, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
wyroby mięsne i wędliniarskie, kiełbasy, filety rybne, mrożon-
ki mięsne, rybne, warzywne i owocowe, mrożone potrawy 
gotowe na bazie warzyw lub owoców, mrożone potrawy 
gotowe na bazie mięsa lub ryb, owoce morza, kawior, sałatki, 
grzyby mrożone, zupy, składniki do sporządzania zup, żyw-
ność dietetyczna, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu 
i cholesterolu, chipsy ziemniaczane, przekąski z ryb i owo-
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ców morza, dania mrożone, dania gotowe i części składowe 
dań zawarte w tej klasie, przetwory mleczne dla sportow-
ców, 30 produkty zbożowe, wyroby mączne, mrożone wy-
roby mączne, gotowe dania na bazie produktów zbożowych 
i mąki, gotowe dania z ryżu, gotowe ciasto na placki, kluski, 
pierogi, pyzy, knedle, kartacze, bułeczki na parze, pierożki 
azjatyckie, kopytka, ravioli, pizza, lasagne, makarony, produk-
ty zbożowe, kasze, muesli, chleb, wyroby piekarnicze, gotowe 
spody do ciast, ciasta, ciasteczka, herbatniki, biszkopty, ciasta 
w proszku, wyroby cukiernicze, ozdoby do ciast i wypieków, 
polewy do ciast i wypieków, słodycze, galaretki owocowe, 
czekolada, lody, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, 
sushi, pizze, pierożki, makarony, spaghetti, paniery, muesli, 
płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki zbożowe, wyro-
by na bazie ciasta środki wiążące do lodów, sorbety, miód, 
propolis i inne spożywcze produkty pszczelarskie, syropy 
z melasy, drożdże, drożdże piekarnicze, proszek do pieczenia, 
kawa, herbata, herbata mrożona, kakao, napoje na bazie ka-
kao, kawy i herbaty, napoje kawowe i kakaowe z mlekiem, 
kawa nienaturalna, cukier, słodziki, słodziki naturalne, ryż, ta-
pioka, sago, namiastki kawy, mąka, sól, musztarda, ocet, sosy 
przyprawowe, sosy do sałatek, przyprawy, przyprawy zioło-
we, aromaty do napojów, środki zagęszczające stosowane 
przy gotowaniu produktów spożywczych, guma do żucia 
nie do celów leczniczych, keczup, majonezy, sosy do mięs, 
mieszanki przypraw, dodatki smakowe, mieszanki smakowe.

(210) 474345 (220) 2017 07 19
(731) jANECZEK MAREK, Opole
(540) CAMPER

(531) 27.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w hurtowniach i punktach 
wyspecjalizowanych, w tym usługi sprzedaży wysyłkowej 
i za pośrednictwem Internetu następujących towarów: 
odzież i obuwie sportowe, odzież i obuwie specjalistyczne 
przeznaczone do zastosowania w przemyśle oraz dla osób 
uprawiających wspinaczkę, odzież ochronna, kaski i ochra-
niacze przeznaczone do zastosowania w przemyśle, pod-
czas prac na wysokości oraz dla osób uprawiających wspi-
naczkę, plecaki i worki transportowe, urządzenia i przyrządy 
zabezpieczające i ochronne przeznaczone do zastosowa-
nia w przemyśle, podczas prac na wysokości oraz dla osób 
uprawiających wspinaczkę, liny, uprzęże, haki, kości, czekany, 
bloczki, karabinki, pętle, lonże, taśmy, repy, przyrządy zjaz-
dowe, przyrządy zaciskowe, przyrządy ewakuacyjne, punkty 
kotwiczące, permanentne i mobilne systemy asekuracyjne, 
noże, latarki, bidony, talk, magnezja, chwytotablice, chwyty, 
nosze, zestawy ratunkowe, impregnaty do tkanin, chemiczne 
środki czyszczące i konserwujące do urządzeń i przyrządów 
stosowanych podczas prac na wysokości oraz podczas wspi-
naczki, elektroniczne systemy zarządzania trasami po ścian-
kach wspinaczkowych, przewodniki w formie drukowanej, 
przewodniki w formie elektronicznej, aplikacje do pobrania 
na elektroniczne urządzenia przenośne.

(210) 474356 (220) 2017 07 19
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Wadowice

(540) PROLAKTAN Prenalen

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, dietetyczne sub-
stancje przystosowane do celów medycznych, suplemen-
ty dietetyczne i odżywcze, suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, dodatki witaminowe i mineralne, pre-
paraty multiwitaminowe, mineralne suplementy diety dla 
ludzi, preparaty do celów farmaceutycznych.

(210) 474357 (220) 2017 07 19
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Wadowice

(540) Prenalen

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, dietetyczne sub-
stancje przystosowane do celów medycznych, suplemen-
ty dietetyczne i odżywcze, suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, dodatki witaminowe i mineralne, pre-
paraty multiwitaminowe, mineralne suplementy diety dla 
ludzi, preparaty do celów farmaceutycznych.

(210) 474359 (220) 2017 07 19
(731) KOŁNIERZAK MARZENA, Nieporęt
(540) MRUCZANKOWE PRZEDSZKOLE
(510), (511) 35 informacja o działalności gospodarczej, rekla-
ma, zarządzanie w działalności gospodarczej, 41 informacja 
o edukacji, kształcenie praktyczne, nauczanie indywidualne, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów, przedszkola, pu-
blikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, 
usługi w zakresie obozów wakacyjnych, usługi w zakresie 
oświaty, 44 opieka pielęgniarska, opieka medyczna, terapia 
mowy, usługi psychologów, usługi terapeutyczne.

(210) 474360 (220) 2017 07 19
(731) KOŁNIERZAK MARZENA, Nieporęt
(540) MRUCZANKOWE przedszkole
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(531) 03.13.01, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 informacja o edukacji, kształcenie praktycz-
ne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, przedszkola, publikowanie książek, publikowa-
nie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi edukacyjne 
świadczone przez szkoły, usługi w zakresie obozów wakacyj-
nych, usługi w zakresie oświaty.

(210) 474362 (220) 2017 07 19
(731) PRIMUS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ale ratka

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.09
(510), (511) 36 pożyczki, usługi dotyczące pożyczek, finanso-
wanie pożyczek, pożyczki pod zastaw, pożyczki hipoteczne, 
usługi finansowe, działalność finansowa, operacje finansowe, 
informacje finansowe, transakcje finansowe, wycena finanso-
wa, doradztwo w sprawach finansowych, planowanie i zarzą-
dzanie finansowe, doradztwo finansowe, analizy finansowe, 
usługi w zakresie badań finansowych, informacje bankowe, 
bankowość, kredyty ratalne, udzielanie kredytów pod zastaw 
hipoteczny, umowy kredytowe, umowy kredytowe połączone 
ze sprzedażą ratalną, kredytowanie pod zastaw, obsługa kart 
kredytowych, obsługa kart kredytowych i debetowych, agencje 
badające zdolność kredytową [kredytowanie], agencje ściąga-
nia wierzytelności, usługi w zakresie dochodzeń finansowych, 
doradztwo w zakresie długów, pośrednictwo ubezpieczenio-
we, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacje 
w sprawach ubezpieczenia, usługi ubezpieczeniowe, ubezpie-
czenia, usługi finansowe świadczone przez Internet.

(210) 474363 (220) 2017 07 19
(731) VIRGO B. GRANICKI, P. GRANICKI, W. GRANICKI 

SPÓŁKA jAWNA, Warszawa
(540) Virgo

(531) 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 nośniki informacji magnetyczne i optyczne, 
16 książki, czasopisma, kalendarze, zakładki do książek, karty 
pocztowe, 41 usługi związane z wszelkimi formami edukacji, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, konferencji, sympo-
zjów, usługi dotyczące publikowania tekstów innych niż teksty 
reklamowe, kluby zdrowia, produkcja filmów innych niż rekla-
mowych, doradztwo w zakresie edukacji i kształcenia.

(210) 474381 (220) 2017 07 19
(731) PRIMUS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) minipożyczka

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 pożyczki, usługi dotyczące pożyczek, finanso-
wanie pożyczek, pożyczki pod zastaw, pożyczki hipoteczne, 
usługi finansowe, działalność finansowa, operacje finansowe, 
informacje finansowe, transakcje finansowe, wycena finanso-
wa, doradztwo w sprawach finansowych, planowanie i zarzą-
dzanie finansowe, doradztwo finansowe, analizy finansowe, 
usługi w zakresie badań finansowych, informacje bankowe, 
bankowość, kredyty ratalne, udzielanie kredytów pod zastaw 
hipoteczny, umowy kredytowe, umowy kredytowe połączone 
ze sprzedażą ratalną kredytowanie pod zastaw, obsługa kart 
kredytowych, obsługa kart kredytowych i debetowych, agencje 
badające zdolność kredytową [kredytowanie], agencje ściąga-
nia wierzytelności, usługi w zakresie dochodzeń finansowych, 
doradztwo w zakresie długów, pośrednictwo ubezpieczenio-
we, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacje 
w sprawach ubezpieczenia, usługi ubezpieczeniowe, ubezpie-
czenia, usługi finansowe świadczone przez Internet.

(210) 474390 (220) 2017 07 20
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) ECTORhIN
(510), (511) 5 preparaty zawierające ektoinę, preparaty 
do nosa.

(210) 474392 (220) 2017 07 20
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) Auditon
(510), (511) 5 suplementy diety na szumy uszne, preparaty 
wspomagające leczenie szumów usznych.

(210) 474394 (220) 2017 07 20
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) Diclostim
(510), (511) 5 preparaty lecznicze do płukania jamy ustnej 
i gardła, preparaty przeciwbólowe i przeciwzapalne do płu-
kania jamy ustnej i gardła.

(210) 474396 (220) 2017 07 20
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) KELATIS
(510), (511) 5 preparat wspomagający gojenie ran.

(210) 474400 (220) 2017 07 20
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) KELADERM
(510), (511) 5 preparat na zmiany dermatologiczne i rany dla 
ludzi.

(210) 474405 (220) 2017 07 20
(731) WASĄG MAREK, Polańczyk
(540) WSPÓLNOTA MIŁOŚCI MIŁOSIERNEj M
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(531) 03.07.11, 03.07.16, 24.13.09, 26.11.03, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 41 edukacja religijna, kursy szkoleniowe do-
tyczące zadań religijnych, nagrywanie i produkcja nagrań 
dźwiękowych, nagrywanie muzyki, organizowanie warsz-
tatów, pisanie piosenek, pisanie tekstów (innych niż teksty 
reklamowe), pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja nagrań dźwię-
kowych i muzycznych, produkcja nagrań audiowizualnych, 
publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, 
prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, publikowa-
nie materiałów drukowanych innych niż teksty reklamowe, 
szkolenia religijne, usługi edukacyjne dotyczące rozwoju 
religijnego, usługi edukacyjne w zakresie rozwoju religijne-
go, usługi rekreacyjne, warsztaty do celów rekreacyjnych, 
warsztaty w celach edukacyjnych, wydawanie audio buków, 
zapewnienie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, 
nauczanie terapii w zakresie pracy z ciałem, 45 doradztwo 
dotyczące kierunku duchowego rozwoju, doradztwo dusz-
pasterskie, ewangelizacyjne usługi duszpasterskie, organizo-
wanie zgromadzeń religijnych, poradnictwo duchowe, po-
radnictwo duszpasterskie, świadczenie usług modlitewnych, 
usługi ewangelizacyjne, usługi religijne, zarządzanie własno-
ścią intelektualną.

(210) 474406 (220) 2017 07 20
(731) SZOPEX-DUTKIEWICZ SPÓŁKA jAWNA, Olsztyn
(540) Z ZGODA FC Tu rządzi futbol!

(531) 24.01.15, 24.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wy-
syłkowej oraz za pośrednictwem Internetu odzieży, obu-
wia i akcesoriów sportowych, w tym: koszulek, bluz, kurtek, 
spodenek, spodni, bielizny osobistej, skarpet, getrów, nakryć 
głowy, obuwia codziennego i sportowego, rękawic, ochra-
niaczy, piłek do gier, plecaków, portfeli, toreb sportowych 
i podróżnych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie 
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sie-
ci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, 
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaj detalicznej, promowanie [reklama] działalności go-
spodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
zarządzanie [w ramach prowadzonej działalności gospodar-
czej] w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz 
osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjo-
nowania towarów i usług na rzecz osób trzecich.

(210) 474479 (220) 2017 07 24
(731) KWIETNIOWSKI DARIUSZ, Kraków
(540) E ENTER POLISh ONLINE

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.05.01
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
urządzenia technologii informacyjnej, urządzenia naukowe, 
urządzenia dydaktyczne, 16 materiały drukowane, 41 kur-

sy językowe, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
usługi wydawnicze i reporterskie, tłumaczenia, doradztwo, 
konsultacje i informacje w zakresie usług edukacyjnych, 
wydawniczych.

(210) 474480 (220) 2017 07 24
(731) KWIETNIOWSKI DARIUSZ, Kraków
(540) E ENTER GERMAN ONLINE

(531) 26.04.02, 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
urządzenia technologii informacyjnej, urządzenia naukowe, 
urządzenia dydaktyczne, 16 materiały drukowane, 41 kur-
sy językowe, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
usługi wydawnicze i reporterskie, tłumaczenia, doradztwo, 
konsultacje i informacje w zakresie usług edukacyjnych, 
wydawniczych.

(210) 474482 (220) 2017 07 24
(731) KWIETNIOWSKI DARIUSZ, Kraków
(540) E ENTER ENGLISh ONLINE

(531) 26.04.02, 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
urządzenia technologii informacyjnej, urządzenia naukowe, 
urządzenia dydaktyczne, 16 materiały drukowane, 41 kur-
sy językowe, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
usługi wydawnicze i reporterskie, tłumaczenia, doradztwo, 
konsultacje i informacje w zakresie usług edukacyjnych, 
wydawniczych.

(210) 474500 (220) 2017 07 24
(731) ENjOy GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Kraków

(540) ENjOy PLAST

(531) 26.22.02, 26.11.08, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 5 plastry, plastry do celów medycznych, banda-
że opatrunkowe, gaza opatrunkowa, gaza do celów medycz-
nych, kompresy, płótno opatrunkowe do celów medycznych.

(210) 474510 (220) 2017 07 24
(731) FUNDACjA ROZWOjU TALENTÓW, Poznań
(540) excelday
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], doradz-
two zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], 
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usługi trenerskie, usługi przekwalifikowania zawodowego, 
kształcenie praktyczne, nauczanie, publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków.

(210) 474511 (220) 2017 07 24
(731) BURDA jACEK 29 COLORS, Szczecin
(540) kupdruk

(531) 16.01.12, 27.05.01
(510), (511) 40 drukowanie: szablonów, wzorów, fotogra-
ficzne, zdjęć, fotograwiury, offsetowe, portretów, reklam, 
książek, litograficzne, znaczków, cyfrowe, wklęsłe, 3D, na weł-
nie, przezroczy fotograficznych, kinematograficznego, wzo-
rów na dywanach, obrazów na przedmiotach, wzorów dla 
osób trzecich, dokumentów z nośników cyfrowych, foto-
grafii z nośników cyfrowych, wywoływanie zdjęć i filmów, 
ozdobnych wzorów na opakowaniach prezentów, cyfrowo 
przechowywanych obrazów i zdjęć, na zamówienie, nazw 
firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promo-
cyjnych i reklamowych.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WyKaz  KlasoWy  zNaKóW  toWaroWych 
zgłoszoNych  W  trybie  KrajoWym 

po  dNiu  14  KWietNia  2016 r.

1 455972, 467956, 467957, 468876, 468898, 470531, 470999, 471936, 472978, 473078, 473589, 473896, 474057, 
474080, 474081, 474247

2 455972, 470283, 470999

3 457820, 467457, 468898, 470410, 470413, 470768, 470999, 471274, 471642, 472065, 472919, 473078, 473108, 
473206, 473255, 473584, 473634, 473932, 474007, 474010, 474106

4 470999, 473078, 473211, 473228

5 467956, 467957, 468898, 471642, 472309, 472733, 472767, 472769, 472978, 473206, 473255, 473256, 473257, 
473258, 473261, 473262, 473264, 473589, 473595, 473634, 473764, 473800, 473896, 473916, 473972, 473985, 
474001, 474007, 474010, 474247, 474255, 474256, 474307, 474336, 474356, 474357, 474390, 474392, 474394, 
474396, 474400, 474500

6 470999, 473981

7 470999, 472045, 472507, 473981

8 464898, 468898, 470999, 474007, 474239

9 465514, 465515, 466049, 466989, 466990, 467071, 468877, 468878, 468879, 468898, 470999, 471986, 472031, 
472045, 472078, 472657, 472767, 472769, 472770, 472772, 473193, 473194, 473211, 473269, 473270, 473680, 
473683, 473781, 473866, 473867, 474072, 474085, 474086, 474115, 474262, 474329, 474333, 474363, 474479, 
474480, 474482

10 471642, 472896, 473034, 473634, 473815, 473866, 473867, 473986, 474262

11 468898, 471274, 472507, 472687, 472830, 472835, 473211, 473214, 474211, 474213, 474215, 474294

12 473176, 473179, 473211

14 468898, 472209, 473149, 473150, 473214, 473248, 473252, 473259, 474007

16 464898, 466049, 467071, 468898, 470446, 470768, 470999, 472031, 472770, 472772, 473149, 473150, 473193, 
473194, 473214, 473242, 473244, 474007, 474010, 474072, 474085, 474086, 474115, 474243, 474328, 474363, 
474479, 474480, 474482

17 455972, 470999, 474080, 474081

18 467204, 468898, 470446

19 455972, 465514, 465515, 470999, 471013, 472687, 474080, 474081, 474294, 474311

20 470999, 471184, 472687, 472872, 472873, 473603, 473819, 473823, 473827, 473828, 474277, 474294

21 468898, 470086, 471274, 472507, 472872, 472873, 473108, 473211, 473816, 474007, 474010, 474328

24 473214, 473603, 473821, 473823, 473825, 473828

25 467204, 470086, 470446, 471269, 471270, 471271, 471272, 471273, 471759, 472071, 472671, 472735, 473214, 
473242, 473259, 473860, 474328, 474342

26 473214, 474007

27 472874, 473822, 473826

28 468898, 469965, 471759, 472735, 472770, 472772, 473242, 473603, 473817, 473827, 474243, 474284

29 464898, 467071, 468898, 472106, 472175, 472335, 472507, 472787, 472884, 472887, 472888, 473017, 473110, 
473113, 473255, 473990, 474343

30 464898, 467071, 468898, 469965, 471494, 471496, 471498, 472136, 472350, 472507, 473017, 473110, 473113, 
474343

31 464898, 467071, 467956, 467957, 468898, 472309, 473110, 473113, 473583, 473589

32 464898, 467071, 468898, 469965, 470086, 471970, 472335, 472507, 473110, 473113, 473128, 473242

33 468898, 469965, 471026, 471030, 472723, 472724, 472925, 473128, 473897
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34 468898, 472814, 473131, 473873

35 462673, 465514, 465515, 466989, 466990, 468879, 468898, 469545, 469965, 470446, 471064, 471132, 471133, 
471135, 471269, 471270, 471271, 471272, 471273, 471274, 471629, 471906, 471932, 471986, 472031, 472071, 
472209, 472337, 472501, 472507, 472541, 472621, 472657, 472687, 472767, 472769, 472831, 472835, 472894, 
472925, 473089, 473110, 473113, 473150, 473214, 473228, 473242, 473244, 473248, 473252, 473259, 473589, 
473781, 473860, 473866, 473867, 473897, 473899, 473973, 473981, 473990, 474007, 474010, 474060, 474072, 
474085, 474086, 474107, 474108, 474116, 474242, 474258, 474294, 474295, 474307, 474309, 474326, 474328, 
474332, 474345, 474359, 474406

36 462673, 465514, 465515, 466989, 466990, 469545, 471064, 471132, 471133, 471135, 471986, 472050, 472657, 
472711, 472737, 473214, 473253, 473929, 474242, 474328, 474329, 474330, 474333, 474362, 474381

37 465176, 465514, 465515, 471064, 472621, 472894, 473021, 473929

38 462673, 465514, 465515, 466989, 466990, 468879, 470446, 471986, 472031, 472078, 472541, 472894, 473781, 
473866, 473867, 474072, 474085, 474086, 474242

39 467071, 471064, 471132, 471133, 471135, 471274, 472501, 472894, 472925, 473021, 473228, 473929, 474328

40 471132, 471133, 471135, 472507, 472894, 473021, 473228, 473244, 473860, 474511

41 465514, 465515, 466049, 466989, 466990, 467071, 468879, 469965, 470446, 470999, 471132, 471133, 471135, 
471629, 471759, 471906, 471986, 472031, 472095, 472337, 472487, 472489, 472541, 472828, 472831, 472925, 
473193, 473194, 473214, 473242, 473244, 473253, 473583, 473589, 473781, 473899, 474072, 474085, 474086, 
474116, 474251, 474284, 474328, 474359, 474360, 474363, 474405, 474479, 474480, 474482, 474510

42 462673, 465514, 465515, 467071, 468878, 469965, 470446, 470999, 471013, 471986, 472070, 472337, 472831, 
472835, 473228, 473242, 473244, 473781, 473866, 473867, 474072, 474085, 474086, 474116

43 467071, 467457, 469565, 469965, 471906, 472029, 472106, 472350, 472507, 472737, 472815, 472925, 473856, 
473899, 473990, 474328

44 467457, 471132, 471133, 471135, 472070, 472767, 472769, 472894, 473089, 473253, 473583, 473589, 473866, 
473867, 474307, 474326, 474359

45 466049, 472070, 472337, 472501, 472541, 472711, 473213, 473648, 474339, 474405
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WykaZ  alfabetycZNy  ZNakóW  toWaroWych  ZgłosZoNych 
W trybie krajoWym  po  dNiu  14  kWietNia  2016 r.

4CAR 473211

ACOUSTICDESIGN PRACOWNIA 
PROjEKTOWA AKUSTyKI 472874

ACTIVE PROTECT DRy SOFT FIT 472733

AGRO KLASTER KUjAWy 472831

agro-expert.pl 471932

Akademia Pana Beethovena 472828

ale ratka 474362

ALICE 473179

AMBER LEGEND 472065

AMICA APTEKA 474307

ANTIFRAGILE 473194

ANTyKRUChy 473193

APTEKA MEDICEO DRIVE 473089

area natura 473113

AREANATURRA 473110

aroma fusion 472814

ASTELOC 474001

ATENTIS hOUSE 472737

Auditon 474392

Bank Pekao 472657

Bank Zachodni WBK, bank jaki chcę 474329

Bank Zachodni WBK, bankujesz jak chcesz 474333

BELMO 473826

beSmart B[ ]x 471133

beSmart B[o]x Zakupy Usługi Rozrywka 471135

beSmart B[o]x 471132

BIMBO 472136

Biochemia Urody 474326

biomarkers 472070

BioNasin 473985

bizoncapital 474330

BONACTIVE 473255

BURSZTyNOWA KOMNATA 469965

C § OD 1979 ROKU 472711

CA CAREFLEET GRUPA CRÉDIT AGRICOLE 473929

CAMPER 474345

CARLO ROSSI CONCORD 472724

CARLO ROSSI INTENSE SWEET CONCORD 472723

CATALOGIC 468878

cersanit 472687

ChOICE CASTING 474107

ChOICE TALENTS 474108

CIEChOCIŃSKIE PIWO Tężniowe MOCNE 471970

Cloud Factory custom coils & wires 473873

COBI 472770

COBI 472772

COLORMATRIX 468876

CROSS 473128

CUBE SySTEMS 465176

DE VILLE 472621

DeliaSTOP 473896

denley 473259

Diclostim 474394

Dicotex 472978

DLUTA.PL 474239

dobre danie 474343

dobre PERRy Z NAjLEPSZyCh ODMIAN 
POLSKICh GRUSZEK 471030

Dobry Bru 470086

dobry CyDR Z NAjLEPSZyCh ODMIAN 
POLSKICh jABŁEK 471026

DOCTRINA VIM PROMOVET INSITAM 
BRITISh INTERNATIONAL ACADEMy 
My Vinci PRESChOOL 472489

DOCTRINA VIM PROMOVET INSITAM BRITISh  
INTERNATIONAL ACADEMy My Vinci SChOOL 472487

Drops 474211

Duet dla Firm 466989

DUET DLA FIRM 466990

DW DEWI 472919

E ENTER ENGLISh ONLINE 474482

E ENTER GERMAN ONLINE 474480

E ENTER POLISh ONLINE 474479

E’kler 472815

ECTIMER 474255

ECTO-NEB 474256

ECTORhIN 474390

ELINA 473822

ENjOy PLAST 474500

ESPORT now 470446

EVQ 473981

excelday 474510

Exotic Car Club 472501

Family Park 471906

feelgood! 473860

FIBER 473781

Fightertoy 471759

FORTE APTEO MED 471642

FRONT 471184

fundacja dla ludzi 473253
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ganeo 474115

GARNITUR VESARI 474342

Gelbi 474213

Gh 472872

Glam home 472873

GLOPEX 472309

GOLDEN KING 473131

GOOD FOOT 457820

GORĄCy ZIEMNIAK 474243

Gorzowskie Centrum Odszkodowań 474339

grande idea 474116

hAPPy WOMEN 472671

hASCOVIR CONTROL 473206

hERBIKILL 473595

hunt Run - Polowanie na Biegaczy 474251

hydroNasin 473972

IA INSTyTUT AGRONOMICZNy FERTICO 473583

IAP 472894

Infigate 465514

INFIGATE 465515

Info-Karta 473589

InnoferynaLV 473916

INSPIRED By PAT 474060

INTENSIVE GROUP 474332

INTENSIVE service center 474295

INTENSIVE work 474309

KABLE ByDGOSZCZ BFK SA 473680

Karolu pamiętaj o Sylimarolu 473800

KELADERM 474400

KELATIS 474396

KFK 1928 473683

knock nocky 473248

knock nocky 473252

KOCyKÓWKA 473897

KRAjOWy REjESTR ROWEROWy 462673

kupdruk 474511

L.rhamnosus GG ATCC 53103 473764

La Passion du Vin  
SELECTIONNEUR & MARChAND 
DE GRANDS VINS 472925

Lady on the go 473108

LAVELLA 473821

LEASING MIKRO 472050

LEGIC 473149

LERMES 473828

LO VE SE NSIS 471273

LONGWAVE 472735

Looker 473986

LUKSjA 474106

LUNA luna-design.pl 474294

ŁOWICZ 100% z owoców  
Truskawka 100 g owoców na 100 g produktu 
Słodzona sokiem jabłkowym 472335

M MILEX 472835

MALI RATOWNICy R #30na2 ZASADA  
PIERWSZEj POMOCy 472095

master MASA SZPAChLOWA hyBRyDOWA 
MASTER TOP FINISh POLIMEROWO - ŻELOWA 455972

MATBON 473078

McLTE 472078

MEDICA INSUFINE 473034

MEDICOVER OPTyK 472767

MEDICOVER OPTyK 472769

medivio 473866

medivio 473867

METRO 473244

MILLO 473827

minipożyczka 474381

MORELO 473816

MRUCZANKOWE PRZEDSZKOLE 474359

MRUCZANKOWE przedszkole 474360

My N°1 express 470413

My N°1 470410

Na świeżo CATERING 472029

nasecard 473264

natura Inspiruje 474010

neoblock 474081

Nexus 474215

NF new finesse ABOVE ThE CROWD 472071

NILLA 473817

NOBLE PLACE 473150

normicardium 473262

NOTUS Finanse 474242

NOWA TV 468879

NyK 473176

O! ShOP 468898

OKONOMIyAKI yO! 472106

orchis energia sopot 473021

orgterra 467957

panexpert 471064

perfecard 473261

PERFUMy pol’Ona M. Skłodowska Curie 473932

PL bio 471936

PL bio 474057

PLASTIDIP-PL 470283

pluscard 473258

PO PROSTU ENERGIA 473228

PORTINO 473823

PREFERRO 473017

PREGNEA 474336

Prenalen 474357

Prime Speakers 472541
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Private Label Tissue 470768

ProBio ASekuracja 474247

PROFi w 100% NATURALNA Moje odkrycie 
ŚWIEŻOŚĆ LATA ZUPA Krem z czerwonego 
buraka z miętą BEZ KONSERWANTÓW 
BEZ BARWNIKÓW PRODUKT BEZGLUTENOWy 472884

PROLAKTAN Prenalen 474356

protenicard 473257

pytania z kosmosu 474086

Quadro 474311

Raiffeisen POLBANK to nasze miejsce 472031

Retro 472209

reviblock 474080

Ribena 473973

rRAWLPLUG 470999

Safe Nights 472896

SAGITTARIUS BUSINESS hOUSE 474328

SALAMI 472175

SATINO 471013

SELTy 474262

seyo KiDS 474007

ShOPA 472337

Siesta Trattoria 473856

sleeping Beauty 471271

SOLIDARNOŚĆ 80 473214

solvachem 470531

SORSO 473825

spraysen 473634

SquadNet 468877

SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy  
- Kancelaria Prawna - 473213

stabilicard 473256

STOOL 474277

STUDIO BUFFO 473242

SUPRÉME 469545

SVERO 473270

SystematicFIT 467457

szmermisie 473603

świeżość lata 472787

TADAM 471629

terrapreta 467956

TOFANI 473819

top wszech czasów 474085

TRESA 473815

trójkowy top wszech czasów 474072

UNO 473269

VICTOR hUGO 467204

Virgo 474363

Vobro dark Toffees with white cream 471498

Vobro Toffees with cocoa cream 471494

Vobro Toffees with white cream 471496

w 100% NATURALNA Moje odkrycie 
ŚWIEŻOŚĆ LATA PROFi BEZ KONSERWANTÓW 
BEZ BARWNIKÓW ZUPA Chłodnik wiśniowy 
z makaronem 472887

w 100% NATURALNA Moje odkrycie 
ŚWIEŻOŚĆ LATA PROFi ZUPA Chłodnik  
z owocami leśnymi i płatkami orkiszowymi 
BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW 472888

WATERMIL 472830

WATRONIK 472045

webber + 471274

What’s ThE KING BED Without the Queen? 471270

wiadomiks 474258

WILCZE GÓRy 467071

WINSKy 473899

WOjCIECh MŁyNARSKI 466049

WSPÓLNOTA MIŁOŚCI MIŁOSIERNEj M 474405

XL 473584

yoga Wall System 474284

Z ZGODA FC Tu rządzi futbol! 474406

Z 471986

ZAKOM 473648

ZAPIEKANKI Regionalne 469565

złote PALUChy ChURROS 472350

ZUUPS 473990

1 2 1 2



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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH

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

1358314 ALLDOO
CFE: 27.05.01 7

1358551 EFFICIENT ESThETICS
CFE: 27.05.10 5, 10, 11

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowychKlasa 
towarów

WyKAZ  KLASOWy  WyZNACZONyCh  DO  DNIA  14  KWIETNIA  2016 R.   
NA  TERyTORIUM  RZECZyPOSPOLITEj  POLSKIEj   

MIĘDZyNARODOWyCh  ZNAKÓW  TOWAROWyCh

5  1358551 

7  1358314 

10  1358551 

11  1358551



INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.  

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH

Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uznania ochrony na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej  

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

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

datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
datę uprzedniego pierwszeństwa, klasy towarowe. 

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie danych dostępnej na stronie internetowej Biura Międzynarodowego WIPO.

887694 AZERAy (2017 05 23) 5, 30, 32
1183347 ZAGO (2017 05 16) 32, 33
1291217 Smile your life (2017 05 17) 16, 35
1339723 FornoBuono (2017 07 14)

CFE: 05.07.02, 26.01.15 30
1358042 (2017 05 26, 2017 02 15)

CFE: 03.01.02, 05.05.02, 24.01.03, 
24.09.02, 29.01.13

33

1358074 Dice&Roll (2016 11 03)
CFE: 24.17.25, 27.05.03, 29.01.12 9, 28

1358078 hyPER SOUND (2017 03 16)
CFE: 27.05.22 9

1358084 APOTEKE (2017 03 30, 2017 03 28) 3, 5, 10
1358214 Intaren (2016 12 12) 1, 17
1358222 KERUI (2017 04 03)

CFE: 27.05.17 7
1358235 WIDIA hANITA (2017 05 31, 2016 12 01) 7
1358237 Mega Mission (2017 06 01, 2017 05 25) 28
1358268 CC (2017 05 04)

CFE: 27.05.22 9, 14, 18, 25
1358307 CNEP (2016 11 25)

CFE: 26.01.02, 27.05.01 1
1358332 REFLUWARD (2017 03 09) 5
1358365 MAKE IT EASy (2017 04 18, 2016 10 17) 9
1358374 WINGRIP (2017 04 28, 2017 04 11) 1
1358375 WINGUM PLUS (2017 04 28, 2017 04 11) 1
1358380 yaLong To Go! (2017 03 16)

CFE: 26.11.25, 27.05.01, 28.03.00 16
1358401 (2016 12 20)

CFE: 28.03.00 39
1358403 LGP (2016 12 27)

CFE: 27.05.01 7
1358408 GEODREN (2016 12 23)

CFE: 27.05.01 19
1358418 e (2016 12 30, 2016 11 04)

CFE: 27.05.21, 29.01.12 39

1358428 PROjECT Investment (2017 02 21)
CFE: 27.05.10, 29.01.12 36, 37, 42

1358475 VILDAGILA (2017 03 21, 2016 09 23) 5
1358499 ThEODENT (2017 06 05)

CFE: 05.07.06, 25.01.25 3
1358503 RAUCh My TEA (2017 05 02, 

2017 02 06)
30, 32

1358514 synalax (2017 06 22) 5
1358583 c.c.n. cocoon (2016 11 21)

CFE: 27.05.10 18, 35
1358669 EGT (2016 10 19, 2016 04 27)

CFE: 26.01.01, 26.02.03, 26.07.01, 
26.11.12, 29.01.12

9, 28, 
41

1358689 SCUDO SySTEM (2017 04 28, 
2017 04 11)

1

1358695 freshRuny (2016 12 14)
CFE: 27.05.02 3

1358731 Casper (2017 01 13)
CFE: 27.05.01, 29.01.04 9

1358736 LIQUID PATCh (2017 02 13, 2016 11 03)
CFE: 26.13.01, 27.05.24 1, 35

1358776 Optima (2017 02 21)
CFE: 26.04.18, 27.05.03, 29.01.13 16

1358784 CT COUTUDI (2017 04 20)
CFE: 27.05.10 25

1358791 BUBNOVSKy (2017 03 27) 10, 28, 35, 
41, 42, 44

1358817 RIANTICS (2017 04 20, 2016 10 25) 7, 37
1358827 (2017 05 11)

CFE: 01.03.01, 28.03.00 29
1358856 cotton club (2017 05 10)

CFE: 05.11.14, 26.01.01, 27.05.01, 28.05.00 5
1358874 WIDIA GTD (2017 05 31, 2016 12 01) 7
1358903 (2017 06 02)

CFE: 26.11.03, 29.01.01 18, 25



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

międzynarodoWych  znakóW  toWaroWych

klasa 
towarów numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1358214, 1358307, 1358374, 1358375, 1358689, 1358736 

3  1358084, 1358499, 1358695 

5  887694, 1358084, 1358332, 1358475, 1358514, 1358856 

7  1358222, 1358235, 1358403, 1358817, 1358874 

9  1358074, 1358078, 1358268, 1358365, 1358669, 1358731 

10  1358084, 1358791 

14  1358268 

16  1291217, 1358380, 1358776 

17  1358214 

18  1358268, 1358583, 1358903 

19  1358408 

25  1358268, 1358784, 1358903 

28  1358074, 1358237, 1358669, 1358791 

29  1358827 

30  887694, 1339723, 1358503 

32  887694, 1183347, 1358503 

33  1183347, 1358042 

35  1291217, 1358583, 1358736, 1358791 

36  1358428 

37  1358428, 1358817 

39  1358401, 1358418 

41  1358669, 1358791 

42  1358428, 1358791 

44  1358791



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.

465092 PASIEKA PRUSZyŃSKA SPÓŁKA jAWNA
2017 05 22 29, 30

456575 Facebook, Inc.
2017 05 18 35

468522 Wolski jarosław
2017 05 23 32

466484 ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCyjNA
2017 06 27 36

468413 ZAKŁADy TŁUSZCZOWE KRUSZWICA 
SPÓŁKA AKCyjNA
2017 07 10 3, 5, 29, 30, 31

469023 WŁODARCZyK ADAM
2017 07 05 29, 35, 43

469183 GRUDZIŃSKI WOjCIECh
2017 06 28 43

468308 Patch System S.R.L - ITALy
2017 07 18 19, 40

468427 jABŁONOWSKI ŁUKASZ
2017 07 24 32, 33

467001 NATURA MARKETING SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 08 21 3, 5

466896 dm-drogerie markt Gmbh + Co. KG
2017 07 21 22, 23, 25, 26, 29, 30

467001 Venus Berlin Gmbh Internationale 
Fachmesse
2017 07 21 3, 5

468582 NOKIA CORPORATION
2017 07 18 5

468946 Beiersdorf AG
2017 07 24 3, 5

467540 MAGNAT AUDIO-PRODUKTE GMBh
2017 08 03 9, 35, 39, 41

467540 Waves Audio Ltd.
2017 08 04 9, 35, 39, 41

469521 KIKO S.p.A.
2017 08 02 3, 35

467821 BIOLOGISChE hEILMITTEL hEEL GMBh
2017 08 04 1, 5, 31

467943 EURO MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 07 31 25
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