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

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

 Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BiUletyn
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2017 r. Nr ZT35

OgłOszeNia  O  zgłOszONych  W  URzĘDzie PaTeNTOWyM  
zNakach  TOWaROWych

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

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

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

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

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

(510) – wykaz towarów i/lub usług

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

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

(540) – prezentacja znaku towarowego

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

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

* – nie podaje się kodu PL



zNaki TOWaROWe zgłOszONe W TRyBie kRaJOWyM  
PO DNiU 14 kWieTNia 2016 R.

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

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

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

(210) 460183 (220) 2016 08 11
(731) GRODECKA ALINA E.GRAMI-AMIGO, Tychy
(540) E.GRAMI
(510), (511) 6 blacha, nagrobki z brązu, wyroby artystyczne 
z brązu, groby metalowe, klepsydry metalowe pogrzebowe, 
krzyże metalowe, krzyże z tabliczkami metalowe, litery i cyfry 
z wyjątkiem czcionek, nagrobki metalowe, obudowy grobów 
metalowe, ornamenty metalowe, płyty nagrobne metalowe, 
płyty pamiątkowe metalowe, popiersia z metali nieszlachet-
nych, posągi z metali nieszlachetnych, stele nagrobne meta-
lowe, szyldy metalowe, tabliczki identyfikacyjne metalowe, 
tabliczki nagrobne metalowe, metalowe okucia do trumien, 
wstążki metalowe, wstęgi metalowe, zawiasy metalowe.

(210) 460994 (220) 2016 09 01
(731) NORD FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) De-vit

(531) 29.01.02, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210) 461294 (220) 2016 09 09
(731) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(540) ŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI

(531) 27.05.01, 01.13.01, 29.01.04
(510), (511) 16 afisze, artykuły papiernicze, albumy, almana-
chy, broszury, czasopisma, druki, fotografie, skorowidze, ka-
lendarze, karty pocztowe, katalogi, książki, mapy, materiały 
dydaktyczne i szkoleniowe, papeterie, periodyki, plakaty, 
podręczniki, prospekty, publikacje, wydawnictwa, 35 usługi 
udostępniania i zarządzania powierzchnią reklamową, usłu-
gi organizacji wystaw handlowych i reklamowych w zakre-
sie upowszechniania wiedzy i promocji nauki wśród szkół, 
firm, urzędów i instytucji kulturalnych, również za pośred-
nictwem sieci internetowej, pośrednictwo handlowe po-
legające na zawieraniu licencji w zakresie zasobów nauko-
wych i innowacji, tworzenie i rozpowszechnianie ogłoszeń 
i materiałów promocyjnych i reklamowych, pokazy towarów 
i zastosowań osiągnięć naukowych w gospodarce, przemy-
śle i w życiu codziennym, rekrutacja pracowników, sondaże 
opinii publicznej, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi 

promocji regionu Śląska, organizowanie i prowadzenie wy-
staw w celach handlowych i reklamowych, 41 usługi w za-
kresie edukacji, nauki i kultury, popularyzacji upowszechnia-
nia i propagowania nauki, jej celów, osiągnięć i perspektyw 
poprzez prowadzenie internetowych i korespondencyjnych 
serwisów edukacyjnych, usługi publikacji, w tym również 
publikacji elektronicznej książek i innych tekstów, organizo-
wanie i prowadzenie festiwali, organizowanie i prowadzenie 
edukacyjnych pracowni specjalistycznych, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji, or-
ganizowanie i prowadzenie wystaw w celach kulturalnych 
i edukacyjnych, 42 organizowanie i prowadzenie badaw-
czych pracowni specjalistycznych.

(210) 461659 (220) 2016 09 19
(731) KACZMARCZYK RADOSŁAW, Raszyn
(540) WŁOSKA ROBOTA

(531) 27.05.01, 11.03.09, 11.01.03
(510), (511) 29 flaki, zupy, kiełbasy, kiszki, kompoty, konserwy, 
krokiety, ryby, owoce morza, mięso, potrawy z mięsa, placki 
ziemniaczane, sery, tłuszcze jadalne, wędliny, dziczyzna, pro-
dukty mleczne, sałatki warzywne i owocowe, wyroby garma-
żeryjne, hamburgery, hot - dogi, dania gotowe do spożycia 
z mięsa i ryb, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, dże-
my, grzyby konserwowane, przetwory warzywne, przetwory 
mięsne, kapusta kwaszona, korniszony, ogórki kiszone, konser-
wy rybne, konserwy mięsne, ekstrakty mięsne, mięso, drób, 
ryby, dziczyzna, jaja, mleko, wyroby z mleka, jadalne oleje 
i tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane, suszone, gotowa-
ne, galaretki jadalne, konfitury, przeciery owocowe i warzywne, 
sosy do sałatek, 30 bułki, chleb, ciasta, gofry, ciastka, czekolady, 
czekoladki, wyroby z czekolady, kanapki, lody, makarony, pro-
dukty mączne, mięso w cieście, naleśniki, paszteciki, pieczywo, 
pierożki, placki, przyprawy, słodycze, spaghetti, pizze, wyroby 
cukiernicze, preparaty zbożowe, żywność na bazie mąki, mro-
żone pieczywo, mrożone półprodukty żywnościowe na bazie 
mąki, 35 sprzedaż i dostarczanie dań na zamówienie za po-
średnictwem Internetu i sieci telefonicznych, dobór persone-
lu za pomocą metod psychotechnicznych, administrowanie 
hotelami, pozyskiwanie danych do baz danych, pokazy towa-
rów w celach handlowych i reklamowych, usługi reklamowe, 
dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie targów 
w celach handlowych i reklamowych, zarządzanie działalno-
ścią artystyczną, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
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we, 41 organizowanie spotkań biznesowych i towarzyskich, 
konferencji, zajazdów, sympozjów, organizowanie imprez 
plenerowych, organizowanie wystaw i pokazów z dziedziny 
kultury i edukacji, organizowanie wypoczynku, kasyna, kluby 
nocne, organizowanie balów, przyjęć, organizowanie koncer-
tów, widowisk artystycznych, różnych imprez kulturalnych, or-
ganizowanie konkursów, teleturniejów, konkursów piękności, 
43 prowadzenie barów, restauracji, kawiarni, lodziarni, barów 
szybkiej obsługi, usługi hotelarskie, usługi gastronomiczne, 
hotele, motele, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, za-
jazdy, stołówki, domy wczasowe, domy turystyczne, przygo-
towywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw na za-
mówienie, catering.

(210) 462118 (220) 2016 09 29
(731) TRAN THI THU HUYEN, Warszawa
(540) D H&DILESELL

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.02, 24.15.02
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bieli-
zna, odzież jeansowe, spodnie, kurtki, koszule, spódnice, 
płaszcze.

(210) 462777 (220) 2016 10 17
(731) ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Pszczyna
(540) SPECJAŁY Z NASZEJ WĘDZARNI smak XIX-wiecznej 

tradycji

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.01.02, 08.05.01, 08.05.03, 
08.05.02, 11.03.09

(510), (511) 29 polędwica wieprzowa, polędwica wieprzowa 
pieczona, polędwica wieprzowa plasterkowana, polędwi-
ca wieprzowa pieczona plasterkowana, szynka wieprzowa, 
szynka wieprzowa gotowana, szynka wieprzowa gotowana 
plasterkowana, szynka wieprzowa parzona, szynka mielona, 
szynka mielona prasowana, szynka piwna, szynka piwna pla-
sterkowana, szynki, szynka plasterkowana, szynka wieprzo-
wa pieczona, szynka wieprzowa pieczona plasterkowana, 
szynka wieprzowa prasowana, szynka wieprzowa praso-
wana plasterkowana, szynka mielona konserwowa, szynka 
pieczona z indyka, szynka z piersi indyka, baleron gotowany, 
golonka wieprzowa prasowana plasterkowana, boczek wę-
dzony gotowany, boczek wędzony plasterkowany, żeberka 
wędzone, blok wieprzowy wędzony, bekon, blok łopatkowy, 
kiełbasa parówkowa, kabanosy, frankfurterki, kiełbasa bia-
ła parzona, kiełbasa ogniskowa, kiełbasa, kiełbasa, kiełbaski 
grillowe, kiełbasa golonkowa, kiełbasa szynkowa wieprzowa, 

kiełbasa, kiełbasa, wędliny podrobowe, pasztetowa, salceson 
wieprzowy, rolada ozorkowa, filet z indyka wędzony i pieczo-
ny, szynka z indyka, pieczeń drobiowa, szynka drobiowa, 
blok pieczony z indyka, kiełbasa pieczona, pieczeń z indy-
ka, wędliny drobiowe podrobowe, salceson z indyka, mięso 
wieprzowe, schab wieprzowy, boczek wieprzowy, łopatka 
wieprzowa, żeberka wieprzowe, golonka wieprzowa, boczek 
z kością, głowy wieprzowe, słonina świeża, mięso wołowe, 
antrykot wołowy, rozbratel wołowy, rostbef wołowy, kark 
wołowy, mostek wołowy, szponder wołowy, polędwica wo-
łowa, mięso wołowe bez kości, mięso wołowe gulaszowe, 
mięso drobiowe, piersi z indyka, mięso cielęce, kotlet cielęcy 
górka, nerkówka, rozbratel, karkówka cielęca, żeberka cielęce, 
mostek, goleń, giez cielęca, cielęcina bez kości z łopatki, cie-
lęcina bez kości z udźca, podroby wieprzowe, nogi wieprzo-
we, ogony wieprzowe, kości wieprzowe, konserwy mięsne, 
krokiety spożywcze, wędliny gotowane, wędliny parzone, 
wędliny wędzone surowe, wyroby garmażeryjne mięsne, 
pasztety.

(210) 464030 (220) 2016 11 17
(731) SZYMCZAK MAGDA INNOWAVE, Chyby
(540) innowave

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna, 42 badania oraz usługi, - naukowe 
i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe 
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz 
oprogramowania komputerowego.

(210) 466356 (220) 2017 01 17
(731) WADOWSKI MIECZYSŁAW, WADOWSKA BARBARA, 

WADOWSKI ANDRZEJ POLTREP SPÓŁKA CYWILNA, 
Kraków

(540) WAWELSKA POLISH VODKA

(531) 07.01.01, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 33 wódka, która spełnia wymogi określone 
w specyfikacji technicznej oznaczenia geograficznego na-
poju spirytusowego Polska Wódka/Polish Vodka.
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(210) 466785 (220) 2017 01 27
(731) CITY LEVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) vector+

(531) 26.04.01, 26.04.05, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 37 budownictwo - wznoszenie budynków 
biurowych.

(210) 467985 (220) 2017 02 22
(731) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) DOLINA NIDY

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 1 kleje i preparaty klejące przeznaczone dla 
przemysłu, kleje przemysłowe do użytku w powlekaniu 
i uszczelnianiu, spoiwo (kleje), inne niż do zastosowań domo-
wych lub papierniczych, preparaty do klejenia, kleje do ce-
lów konstrukcyjnych, kleje do powłok ceramicznych, kleje 
do impregnacji wodoodpornej, kleje do ozdobnego bruku, 
kleje poliuretanowe, kleje kontaktowe, kleje do płytek cera-
micznych, kleje przemysłowe do użytku w budownictwie, 
kleje do przymocowywania płyt izolacyjnych, kleje szyb-
kowiążące do użytku przemysłowego, kleje do wyrobów 
z cementu, kleje do wykańczania i gruntowania, 2 pokry-
wające powierzchnie dekoracyjne i ochronne kompozycje 
trwałe lub tymczasowe, podkłady, powłoki gruntowe, środki 
zabezpieczające przed niszczeniem mury i inne materiały, 
wszystkie w formie preparatów proszkowych, płynnych, 
półpłynnych i rozpylanych (w tym w aerozolu) oraz rozcień-
czalniki do powyższych związków i preparatów, 5 cement 
dentystyczny, 10 gips do celów chirurgicznych, 16 folie 
z pęcherzykami powietrza do pakowania, folie bąbelkowe 
do pakowania, folie do okładania książek do pakowania, 
plastikowe folie do rzutników do pakowania, folie klejące 
do artykułów papierniczych do pakowania, folie z polipro-
pylenu do pakowania, folie do pakowania artykułów żyw-
nościowych, folie polietylenowe do pakowania, cienkie 
przezroczyste folie samoprzylegające do pakowania, folie 
z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, fo-
lie przylepne z tworzyw sztucznych do oprawiania obrazów 
do pakowania, folie z tworzyw sztucznych do pakowania 
żywności do użytku w gospodarstwie domowym do pako-
wania, artykuły papiernicze, masy modelarskie, biały karton, 
karton opakowaniowy, pojemniki kartonowe, opakowania 
kartonowe, pudła kartonowe, pudełka kartonowe, kartony 
do pakowania, składane pudełka kartonowe, pojemniki kar-
tonowe do pakowania, wypełnienie z papieru lub kartonu, 
przemysłowy papier i karton, papier do pakowania, czaso-
pisma (periodyki), książki, 17 masy uszczelniające i hydro-

izolujące, 19 masy szpachlowe, zaprawy klejowe do celów 
budowlanych, materiały budowlane niemetalowe, elemen-
ty budowlane i półfabrykaty zawierające gips, gips, płyty 
gipsowo-kartonowe, zaprawy gipsowe, karton budowlany, 
karton do zastosowań budowlanych, karton z miazgi drzew-
nej, karton z miazgi drzewnej do użytku w budownictwie, 
28 gry, zabawki, zabawki zawierające gips modelarski.

(210) 468225 (220) 2017 02 27
(731) SPORT CUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) Hypoint

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do oddychania inne niż do użytku 
medycznego, urządzenia do oddychania inne niż do sztucz-
nego oddychania, elektroniczne symulatory sportowe 
do treningu [sprzęt komputerowy i sprzęt do nauczania 
na bazie oprogramowania], elektroniczne symulatory sporto-
we do treningu, generatory gazu do celów laboratoryjnych, 
generatory gazu i powietrza do eksperymentów naukowych 
w laboratoriach, hiperbaryczne komory tlenowe nie do ce-
lów medycznych, urządzenia do diagnozy [w celach nauko-
wych], 10 urządzenia treningowe sterowane komputerowo 
do użytku terapeutycznego, artykuły do ćwiczeń fizycznych 
służące do treningu fizycznego [do celów medycznych], apa-
ratura do ćwiczeń sterowana komputerowo do użytku tera-
peutycznego, urządzenia do ćwiczeń fizycznych, do użytku 
medycznego, urządzenia do ćwiczeń oddechowych, urzą-
dzenia do pracy nad kondycją fizyczną [do użytku medycz-
nego], 28 sprzęt do treningów sportowych, 41 doradztwo 
w zakresie treningu fizycznego, usługi w zakresie treningu 
fizycznego, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowe-
go, usługi siłowni związane z treningiem siłowym, usługi 
treningowe siłowe i poprawiające kondycję, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do treningu sportowego, doradztwo 
w zakresie sprawności fizycznej, fitness kluby, nadzorowanie 
ćwiczeń fizycznych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, 
prowadzenie ośrodków sprawności fizycznej, prowadzenie 
zajęć poprawiających kondycję fizyczną, szkolenia spor-
towe, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, szkolenia 
w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, szkole-
nia w zakresie zajęć sportowych, trenowanie, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitness, udostępnianie 
obiektów i sprzętu dla klubów zdrowia [ćwiczenia fizyczne], 
udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej 
kondycji fizycznej, udostępnianie obiektów i sprzętu dla ćwi-
czeń grupowych, udostępnianie sprzętu sportowego, usługi 
fitness klubów, usługi ośrodków sprawności fizycznej, usługi 
klubów zdrowia i sal gimnastycznych, usługi klubów zdrowia 
i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], usługi klubów 
zdrowia [fitness], usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywa-
nia dobrej kondycji fizycznej, usługi trenerskie, usługi trener-
skie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi trenerskie 
w zakresie zajęć sportowych, usługi trenerskie w zakresie 
sportu, usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, wy-
najmowanie obiektów sportowych.
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(210) 470385 (220) 2017 04 12
(731) SIERRA GOLF CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pętkowice
(540) S Sierra Golf Resort

(531) 21.03.07, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, emblematy papierowe, książki, 
albumy, czasopisma, kalendarze, torby do pakowania z pa-
pieru lub z tworzyw sztucznych, 25 odzież, obuwie, nakry-
cia głowy, 28  kije golfowe, rękawice golfowe, piłki golfowe, 
torby na kije golfowe, przyrządy do reperacji darni na po-
lach golfowych, maty golfowe, dołki do puttowania [golf], 
stojaki na torby golfowe, wózki na torby golfowe, uchwyty 
do kijów golfowych, kołeczki do stawiania piłek golfowych, 
sprzęt używany przy grze w golfa, znaczniki do oznaczania 
położenia piłek golfowych, 35 sprzedaż, w tym online, arty-
kułów sportowych, w tym sprzętu do gry w golfa, odzieży, 
obuwia, nakryć głowy, usługi w zakresie promocji towarów, 
marketing, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach 
handlowych lub reklamowych, informacja handlowa, 41 roz-
rywka, organizowanie konkursów, konferencji, seminariów 
oraz warsztatów, nauczanie i szkolenia, imprezy kulturalne, 
rozrywkowe i sportowe, usługi w zakresie obsługi pól gol-
fowych, organizowanie zawodów sportowych, organizo-
wanie wypoczynku, organizowanie turniejów golfowych, 
nauka gry w golfa, noszenie kijów golfowych, wypożyczanie 
sprzętu do gry w golfa, udostępnianie infrastruktury do gry 
w golfa, instruktaż w zakresie doskonalenia umiejętności gry 
w golfa, 43 serwowanie jedzenia i napojów, usługi cateringu, 
usługi kawiarni, usługi restauracyjne, obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi 
hotelowe .

(210) 470841 (220) 2017 04 24
(731) NOWAK STEFAN, Tarnów
(540) SZKOŁA

(531) 02.05.22, 07.01.24, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, ryż, 
tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cu-
kiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), droż-
dże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przy-
prawy), przyprawy, lód.

(210) 471141 (220) 2017 05 02
(731) NAZAREWICZ MICHAŁ, Konstancin-Jeziorna
(540) Tulik
(510), (511) 24 bielizna kąpielowa inna niż odzież, bielizna 
pościelowa i koce, bielizna stołowa i pościelowa, bielizna 
wzorzysta, kapy na łóżka, kołdry, narzuty na łóżka, płótno 
do przewijania niemowląt, pokrowce i narzuty na meble, 
pokrycia na meble z tkanin, pokrycie na materace, poszew-
ki na poduszki, prześcieradła na łóżka, ręczniki, śpiworki dla 
niemowląt, śpiworki z kapturem dla niemowląt, śpiwory, 
wkładki do śpiwora, 25 bielizna osobista, bielizna wchłania-
jąca pot, body [bielizna], bokserki, czapki [nakrycia głowy], 
kombinezony, kombinezony [odzież], koszulki z krótkim rę-
kawem, kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem 
i wiatrem, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce [odzież], 
mufki [odzież], nakrycia głowy, ocieplacze, odzież, okrycia 
wierzchnie [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podko-
szulki bez rękawów, pulowery, rękawiczki, rękawiczki z jed-
nym palcem, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spód-
nice, spódnico-spodenki, stroje przeciwdeszczowe, swetry, 
szlafroki, wyprawki dziecięce [odzież], bielizna kąpielowa 
jako odzież.

(210) 471290 (220) 2017 05 08
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) Ammko Serowa z ziołami Zupa Błyskawiczna 

o Smaku Serowym z Kluskami oryginalne kluski Vifon

(531) 08.03.10, 08.07.01, 05.09.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy 
i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, su-
szone warzywa, koncentraty, oleje i tłuszcze jadalne, bły-
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skawiczne zupy miso, zupy w proszku, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu 
artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo 
w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie tar-
gów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materia-
łów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, 
zup błyskawicznych, informacja handlowa, promocja 
sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, 
usługi organizowania programów lojalnościowych, rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, 
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i pro-
wadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów 
spożywczych, zup błyskawicznych.

(210) 471291 (220) 2017 05 08
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON SINCE 1963 KRABOWA ZUPA BŁYSKAWICZNA 

O SMAKU KRABOWYM OSTRA CRAB FLAVOUR 
INSTANT NOODLE SOUP (HOT)

(531) 08.07.01, 05.09.06, 03.09.16, 25.01.15, 26.04.04, 26.04.22, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy 
i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, su-
szone warzywa, koncentraty, oleje i tłuszcze jadalne, bły-
skawiczne zupy miso, zupy w proszku, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu 
artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo 
w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie tar-
gów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materia-
łów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, 
zup błyskawicznych, informacja handlowa, promocja 
sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, 
usługi organizowania programów lojalnościowych, rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, 
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i pro-
wadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów 
spożywczych, zup błyskawicznych.

(210) 471293 (220) 2017 05 08
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU

(540) VIFON SINCE 1963 KURCZAK CURRY ZUPA 
BŁYSKAWICZNA O SMAKU KURCZAKA CURRY 
Z KLUSKAMI CURRY CHICKEN FLAVOUR INSTANT 
NOODLE SOUP (HOT) KUBEK VIFONA OSTRA

(531) 08.07.01, 11.03.20, 08.01.06, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i skład-
niki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone 
warzywa, koncentraty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne 
zupy miso, zupy w proszku, 35 sprzedaż hurtowa i detalicz-
na, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów 
spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo w sprawach 
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych 
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, 
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spo-
żywczych, zup błyskawicznych, usługi organizowania pro-
gramów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamo-
wych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych 
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych.

(210) 471294 (220) 2017 05 08
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON SINCE 1963 KURCZAK CHIŃSKI ZUPA 

BŁYSKAWICZNA O SMAKU KURCZAKA ŁAGODNA 
CHINESE CHICKEN FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP 
(MILD)
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(531) 08.07.01, 08.03.10, 25.01.15, 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 
29.01.15

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

(210) 471296 (220) 2017 05 08
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON SINCE 1963 KURCZAK ZŁOTY ZUPA 

BŁYSKAWICZNA O SMAKU KURCZAKA Z KLUSKAMI 
GOLDEN CHICKEN FLAVOUR INSTANT NOODLE 
SOUP (MILD) KUBEK VIFONA ŁAGODNA

(531) 08.07.01, 08.01.06, 11.03.20, 27.05.01, 25.01.15, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i skład-
niki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone 
warzywa, koncentraty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne 
zupy miso, zupy w proszku, 35 sprzedaż hurtowa i detalicz-
na, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów 
spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo w sprawach 
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych 
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, 
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spo-
żywczych, zup błyskawicznych, usługi organizowania pro-
gramów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamo-
wych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych 
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych.

(210) 471439 (220) 2017 05 10
(731) ARIES POWER EQUIPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) energia bezprzerwy ariespower

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.15, 03.04.01, 03.04.05, 
03.04.13

(510), (511) 7 alternatory [generatory prądu przemienne-
go], cylindry do silników, pługi do zdejmowania darni, dźwi-
gi do pojazdów, filtry [części maszyn lub silników], gaźniki, 
generatory prądu, generatory elektryczności, gładziarki, 
głowice cylindrów do silników, koła maszyn, grabie do zgra-
biarek, iskrowniki zapłonowe, kopaczki [maszyny], koparki 
[czerparki], koparki do rowów, koparki jednoczerpakowe 
mechaniczne, ostrza do kosiarek, kosiarki [maszyny], kosiarki 
ogrodowe [maszyny], kultywatory [maszyny], łożyska [części 
maszyn], linki sterownicze do maszyn lub silników, maszyny 
dla statków, maszyny do budowy dróg, maszyny rolnicze, 
membrany do pomp, młoty mechaniczne, młoty pneu-
matyczne, mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów 
lądowych, narzędzia [części maszyn], noże [części maszyn], 
narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, obudowy 
maszyn, osłony maszyn, urządzenia do zagęszczania odpa-
dów, piły [maszyny], paski napędowe do wentylatorów sil-
ników, maszyny do pielenia, piły łańcuchowe, pługi śnieżne, 
pokrywy [części maszyn], pompy [maszyny], samonastawne 
pompy paliwowe, awaryjne agregaty prądotwórcze, maszy-
ny do robót ziemnych, rozruszniki silników, narzędzia rolnicze 
inne niż o napędzie ręcznym, tłumiki do silników, silniki dla 
statków, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, 
silniki inne niż do pojazdów lądowych, maszyny do ubijania, 
silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych, spychar-
ki, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, uchwyty 
[części maszyn], ugniatarki mechaniczne, wentylatory do sil-
ników, zawory [części maszyn lub silników], zamiatarki samo-
jezdne, brony, 8 ubijaki do gruntu [narzędzia brukarskie], ko-
parki do rowów [narzędzia], narzędzia o napędzie ręcznym, 
kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], piły [narzędzia], ubijaki 
do gruntu [narzędzia], nożyce ogrodnicze, kosy, rębaki, 9 aku-
mulatory elektryczne, kolektory elektryczne, baterie słonecz-
ne, motopompy strażackie, elektryczne urządzenia kontrol-
no - sterujące, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne, 
panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej.

(210) 472502 (220) 2017 06 02
(731) ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TOLERANCE Q

(531) 27.05.01, 28.05.99
(510), (511) 18 skóra, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
35 reklama.
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(210) 472503 (220) 2017 06 02
(731) ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Q

(531) 27.05.01, 29.01.12, 28.05.99, 02.01.01, 02.01.23
(510), (511) 18 skóra, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy, 
35 reklama.

(210) 472505 (220) 2017 06 02
(731) ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Q

(531) 29.01.15, 28.05.99, 27.05.01, 01.03.01, 01.03.09, 05.01.12, 
06.06.03

(510), (511) 18 skóra, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy, 
35 reklama.

(210) 472515 (220) 2017 06 02
(731) Vizio, Inc., Irvine, US
(540) VIZIO
(510), (511) 6 metalowe uchwyty ścienne, 9 odbiorniki tele-
wizyjne oraz monitory, telewizory w formacie LCD, odtwa-
rzacze DVD, odtwarzacze Blu-ray, przenośne odtwarzacze 
multimedialne, multimedialne urządzenia do cyfrowej trans-
misji strumieniowej, elektroniczne stacje dokujące, głośniki, 
systemy kina domowego obejmujące odbiorniki audio i wi-
deo oraz głośniki, systemy kina domowego w formie barów 
dźwiękowych zawierających głośniki, baterie oraz ładowarki 
do baterii, komputery, notebooki, komputerowe urządzenia 
peryferyjne, komputery przenośne, komputery osobiste, lap-
topy, aparaty fotograficzne, cyfrowe aparaty fotograficzne, 
komputery typu tablet, akcesoria do tabletów obejmujące 
osłony, pokrowce, ochraniacze ekranu, zasilacze i adaptery 
do zasilaczy, kable i adaptery do złączy USB, kable i adaptery 
do sygnału wizyjnego, wskaźniki, karty pamięci, słuchawki 
i wkładki douszne, baterie, głośniki oraz klawiatury, palm topy 
(PDA), przenośne oraz podręczne cyfrowe urządzenia elek-

troniczne do nagrywania, przechowywania, transmitowania, 
porządkowania i przeglądania danych oraz plików teksto-
wych i dźwiękowych, oprogramowanie komputerowe do na-
grywania, przechowywania, transmitowania, porządkowania 
i przeglądania danych oraz plików tekstowych i dźwiękowych 
na przenośnych oraz podręcznych cyfrowych urządzeniach 
elektronicznych, przenośne odtwarzacze dźwiękowe, w tym 
odtwarzacze MP3, bezprzewodowe urządzenia transmisyjne 
do przesyłu danych oraz głosu i obrazu, kolumny głośniko-
we, kable USB, zestawy słuchawkowo-mikrofonowe, rutery 
bezprzewodowe, piloty zdalnego sterowania do telewizo-
rów i sprzętu audio, soczewki stereoskopowe do oglądania 
obrazów trójwymiarowych, w tym aktywne okulary 3D, pa-
sywne okulary 3D oraz okulary do rzeczywistości wirtualnej, 
kable wysokiej rozdzielczości do sprzętu multimedialnego 
(HDMI), słuchawki stereofoniczne, oprogramowanie do gier 
komputerowych, oprogramowanie do pobrania dla odtwa-
rzania internetowych treści audio i wideo, dekodery do In-
ternetu, zestawy zasilaczy złożone z kabli i adapterów, sprzęt 
komputerowy oraz oprogramowanie do konwertowania, 
nadawania oraz transmitowania sygnału danych i informa-
cji, oprogramowanie do pobierania za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz elektronicznych sieci komunikacyj-
nych, w tym oprogramowanie do gier komputerowych oraz 
oprogramowanie do odtwarzania internetowych treści au-
dio i wideo, oprogramowanie do pobierania filmów i progra-
mów telewizyjnych oferujących komedie, dramaty, kino akcji 
oraz programy dokumentalne dostarczane w formie usługi 
wideo na zamówienie.

(210) 472519 (220) 2017 06 05
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) Hascovir control

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.08, 26.04.18
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210) 472530 (220) 2017 06 05
(731) OPUS MACHA-NAWRAT I S-KA SPÓŁKA JAWNA, 

Gliwice
(540) C BIND

(531) 26.04.04, 26.01.01, 24.17.02, 26.11.12, 29.01.12,27.05.01
(510), (511) 7 urządzenia do introligatorstwa do celów prze-
mysłowych, podajniki papieru dla drukarstwa, prasy intro-
ligatorskie, stoły pod maszyny i urządzenia introligatorskie, 
maszyny i urządzenia do łączenia oraz oprawiania plików 
luźnych kartek za pomocą kleju, urządzenia do termicz-
nego łączenia plików luźnych kartek w sposób trwały tzw. 
termosklejarki, jak również jednoczesnego oprawiania tych 
plików w okładki, urządzenia do mechanicznego zaciskania 
grzbietów okładek na plikach luźnych kart papieru, 16 apa-
ratura i urządzenia do introligatorstwa jako sprzęt biurowy, 
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artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, zwłaszcza aparaty ręcz-
ne do oprawiania luźnych plików kart papieru i dokumen-
tów, materiały introligatorskie, wyroby z kartonu, obwoluty 
i okładki na dokumenty oraz obwoluty i okładki na luźne 
kartki papieru, kleje do papieru, kleje termiczne do łączenia 
plików luźnych kart papieru z sobą i z grzbietem okładki, 
biurowe termobindownice i termosklejarki, urządzenia biu-
rowe do oprawiania luźnych kart papieru metodą zaciskania 
ich w szynie metalowej lub plastikowej, materiały eksploata-
cyjne dla potrzeb biurowych i introligatorskich oraz materia-
ły eksploatacyjne do bindowania i termobindowania.

(210) 472552 (220) 2017 06 05
(731) MATYASZCZYK ANDRZEJ ELEKTRO-AUTOMATYKA, 

Warszawa
(540) E A M GRUPA WWW.ELEKTRO-AUTOMATYKA.EU

(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.17.02, 24.17.25, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 37 usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy 
i konserwacja dotyczące instalacji elektrycznych.

(210) 472553 (220) 2017 06 05
(731) CIECIERSKI HENRYK, Olsztyn
(540) żbik

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.01.06, 03.01.16
(510), (511) 8 noże myśliwskie, 9 urządzenia i przyrządy 
optyczne, 13 broń palna, amunicja, 25 odzież, obuwie.

(210) 472576 (220) 2017 06 05
(731) FUNDACJA AFLOFARM, Pabianice
(540) Nie Spal Się Na Starcie
(510), (511) 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edu-
kacyjne, rozrywkowe i sportowe, 44 usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 
urody ludzi.

(210) 472593 (220) 2017 06 05
(731) KATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) DREAM PLAYER TV

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 9 multimedialna internetowa przystawka do te-
lewizora z androidem.

(210) 472624 (220) 2017 06 06
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD-1 SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) APARTAMENTY ZAPAŁCZANA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.09
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, dzier-
żawa nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku 
nieruchomego, wynajmowanie mieszkań, wycena nierucho-
mości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 budowlany 
(nadzór), budownictwo, informacja budowlana, izolowanie 
budynków, murowanie, nadzór budowlany, zabezpieczanie 
budynków przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją, 
42 opracowanie projektów technicznych, projektowanie 
budynków.

(210) 472626 (220) 2017 06 06
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD-1 SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) APARTAMENTY ZAPAŁCZANA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.09
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, dzier-
żawa nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku 
nieruchomego, wynajmowanie mieszkań, wycena nierucho-
mości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 budowlany 
(nadzór), budownictwo, informacja budowlana, izolowanie 
budynków, murowanie, nadzór budowlany, zabezpieczanie 
budynków przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją, 
42 opracowanie projektów technicznych, projektowanie 
budynków.

(210) 472680 (220) 2017 06 07
(731) FUNDACJA WARSAW SPORTS GROUP, Warszawa
(540) L HOCKEY SCHOOLS
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(531) 24.01.03, 24.01.05, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 
25.05.03, 29.01.14

(510), (511) 25 odzież i odzież sportowa, czapki sportowe, 
daszki jako odzież, sportowe nakrycia głowy inne niż kaski, 
buty sportowe, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, marketing imprez i wyda-
rzeń, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, reklama, sponsoring promocyjny, usługi 
promocyjne i reklamowe, 41 fankluby, organizacja imprez 
rozrywkowych, organizowanie imprez sportowych, zawo-
dów i turniejów sportowych, rozrywka w postaci turniejów 
tenisowych, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, 
świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, udostępnianie 
klubowych obiektów, sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 
usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, usługi 
szkół - edukacja, w tym szkoły sportowe, zajęcia sportowe 
i kulturalne, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby za-
jęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu.

(210) 472682 (220) 2017 06 07
(731) FUNDACJA WARSAW SPORTS GROUP, Warszawa
(540) L TENNIS SCHOOLS

(531) 24.01.03, 24.01.05, 25.05.03, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 
27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 25 odzież i odzież sportowa, czapki sportowe, 
daszki jako odzież, sportowe nakrycia głowy inne niż kaski, 
buty sportowe, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, marketing imprez i wyda-
rzeń, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, reklama, sponsoring promocyjny, usługi 
promocyjne i reklamowe, 41 fankluby, organizacja imprez 
rozrywkowych, organizowanie imprez sportowych, zawo-
dów i turniejów sportowych, rozrywka w postaci turniejów 
tenisowych, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, 
świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, udostępnianie 
klubowych obiektów, sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 
usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, usługi 
szkół - edukacja, w tym szkoły sportowe, zajęcia sportowe 
i kulturalne, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby za-
jęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu.

(210) 472778 (220) 2017 06 09
(731) SZYMAŃSKA-NALAZEK MONIKA PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWE MONIQUE, Warszawa
(540) PackTube

(531) 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi pakowania i konfekcjonowania oraz 
magazynowania wyrobów kosmetycznych.

(210) 472780 (220) 2017 06 09
(731) ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH, Warszawa
(540) QLIK

(531) 26.01.04, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 24.17.02, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 36 bankowość internetowa, bankowość on-line, 
bankowość elektroniczna, usługi bankowości elektronicznej, 
usługi bankowości osobistej, bankowość domowa (home 
banking), elektroniczna bankowość poprzez globalną sieć 
komputerową (bankowość internetowa), usługi finansowej 
bankowości osobistej, usługi bankowości komercyjnej on-
line, usługi bankowe, bankowość prywatna, skomputeryzo-
wane usługi bankowe, bankowe usługi rozliczeniowe, usługi 
bankowe i finansowe, usługi bankowe związane z transfe-
rem funduszy z kont bankowych, przetwarzanie płatności 
na rzecz banków, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, 
usługi informacyjne dotyczące rachunków bankowych, usłu-
gi w zakresie rachunków bankowych, skomputeryzowane 
usługi informacyjne związane z działalnością bankową, usłu-
gi bankowe związane z elektronicznym transferem fundu-
szy, usługi związane z rachunkami bankowymi i rachunkami 
oszczędnościowymi, transakcje finansowe, finansowe usługi 
bankowe, usługi informacji finansowej, usługi wymiany fi-
nansowej, usługi płatności finansowych, udzielenie infor-
macji finansowych, przetwarzanie informacji finansowych, 
finansowe usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe, przelewy 
i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, udostępnianie 
informacji finansowych za pośrednictwem strony interneto-
wej, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośred-
nictwem sieci komputerowej lub Internetu.

(210) 472808 (220) 2017 06 12
(731) GDAŃSKIE ZAKŁADY TELEELEKTRONICZNE 

TELKOM-TELMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) imore

(531) 07.01.08, 07.01.24, 24.17.05, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy obsługiwane elektrycz-
nie lub elektronicznie do obróbki, zapisu, przesyłania, rozpo-
wszechniania, odbierania danych związanych z automatyza-
cją i zarządzaniem gospodarstwem domowym oraz ze sprzę-
tem domowym, interfejsy do gospodarstwa domowego, 
urządzenia elektryczne lub elektroniczne do zdalnego zarzą-
dzania funkcjami domowymi w sprzętach domowych i/lub 
w budynku, w szczególności za pośrednictwem sieci komu-
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nikacyjnej typu internet oraz telekomunikacji, w tym telefo-
nów komórkowych, umożliwiające instalację, konfigurację, 
zarządzanie, sterowanie i nadzór w zakresie funkcji i aplikacji 
domowych – za pomocą komputera, telefonu komórkowe-
go, tabletu lub innych urządzeń przenośnych w zakresie 
urządzeń do automatycznego sterowania i/lub poruszania 
zasłonami, storami, mechanizmami otwierania drzwi, zamka-
mi, drzwiami, portalami i innymi systemami dostępu, oświe-
tleniem, wentylacją, klimatyzacją, ogrzewaniem, jak również 
do zarządzania systemami bezpieczeństwa, urządzeniami 
kontroli dostępu, nadzoru, alarmowymi, przeciwpożarowy-
mi, urządzeniami do pomiaru jakości powietrza, czujnikami 
elektrycznymi (urządzeniami elektronicznymi do kontroli za-
silania w energię urządzeń elektrycznych) i/lub licznikami 
zużycia gazu, elektryczności, ogrzewania lub energii innego 
rodzaju, automatycznymi zraszaczami, urządzeniami do po-
miaru zużycia wody, oprogramowanie komputerowe 
do nadzorowania i automatyzacji wymienionych aplikacji 
elektrycznych, elektronicznych i/lub informatycznych oraz 
do zarządzania nimi, serwery do aplikacji domowych umoż-
liwiające odbieranie i przesyłanie poleceń zdalnego sterowa-
nia, jak również obsługę magazynowania danych, modemy 
do centrali automatyki domowej, przyłącza do sieci informa-
tycznej lub sieci automatyki domowej, terminale telekomu-
nikacyjne do automatyzacji i kontroli gospodarstwa domo-
wego i urządzeń w gospodarstwie domowym, komputero-
we urządzenia nadawczo-odbiorcze do łączności w syste-
mach domowych, elektroniczne stacje dokujące i elektro-
niczne tablety cyfrowe służące do automatyzacji mieszkania/
domu i wyposażenia mieszkania/domu oraz do zarządzania 
nimi, terminale cyfrowe do budynków usługowych i miesz-
kalnych umożliwiające przesyłanie, odbieranie i dekodowa-
nie danych, przenośne urządzenia elektroniczne do bezprze-
wodowego odbioru i/lub przesyłania danych w celu auto-
matyzacji i zdalnej kontroli gospodarstwa domowego i urzą-
dzeń w gospodarstwie domowym, broszury, przewodniki 
i instrukcje obsługi w formie elektronicznej dotyczące auto-
matyzacji gospodarstwa domowego, karty do kontroli do-
stępu, identyfikacji i uwierzytelniania, magnetyczne lub ko-
dowane, czujniki obecności, czujniki wiatru, czujniki oświe-
tlenia wnętrza, czujniki nasłonecznienia, czujniki temperatu-
ry, czujniki deszczu, czujniki śniegu do elektrycznych urzą-
dzeń sterujących oświetleniem lub alarmem, roletami, okien-
nicami lub ogrzewaniem, wykrywacze dymu, wideofony, 
termostaty, monitorujące wideokamery, wtyczki elektryczne, 
wtyczki i gniazdka elektryczne, syreny, urządzenia do identy-
fikacji elektronicznej wspomagane technikami identyfikacji 
biometrycznej, urządzenia do rozpoznawania biometrycz-
nego, wizualnego i głosowego osób, akumulatory, w tym 
akumulatory elektryczne i akumulatory do wielokrotnego 
ładowania, znaki świetlne bezpieczeństwa lub sygnalizacyj-
ne, sygnalizacja świetlna, elektryczna i elektroniczna apara-
tura oraz instalacje elektryczne dla celów bezpieczeństwa 
i kontroli dostępu, zamki elektryczne i elektroniczne, urzą-
dzenia i przyrządy obsługiwane elektrycznie i elektroniczne 
do kontroli, sygnalizacji i pomiaru w systemach do przetwa-
rzania danych elektrycznych i elektronicznych oraz na nośni-
kach danych, w kasach rejestrujących, automatach na bank-
noty, monety, karty magnetyczne, karty z chipem lub kary 
bankomatowe, w celu kontroli dostępu do stref o dostępie 
ograniczonym lub stref parkingowych, zakodowane karty 
magnetyczne, do dokonywania przedpłat, kontroli dostępu, 
tożsamości, do identyfikacji, 38 usługi w zakresie dostępu 
do stron i portali informatycznych do zdalnego zarządzania 
umożliwiającego instalację, konfigurację, sterowanie, zarzą-
dzanie, monitorowanie, za pomocą komputera, tabletu lub 
telefonu komórkowego i innych urządzeń przenośnych, 

funkcji i aplikacji automatyki domowej do mechanizmów au-
tomatycznych i/lub napędowych do okiennic, rolet, otwo-
rów okiennych, zamków, drzwi, bram i innych systemów do-
stępu, oświetlenia, wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, 
do sterowania i zarządzania systemami bezpieczeństwa, 
kontroli dostępu, nadzoru i urządzeniami alarmowymi, urzą-
dzeniami służącymi do wykrywania pożaru w mieszkaniu/
domu i/lub budynkach, do urządzeń zarządzających zaopa-
trzeniem w energię elektryczną i/lub zużyciem gazu, energii 
elektrycznej, ciepła lub innego rodzaju energii, usługi przesy-
łania informacji, wiadomości i obrazów za pomocą kompute-
ra, drogą satelitarną, za pośrednictwem sieci telekomunika-
cyjnych, w tym telefonów komórkowych, sieci teleinforma-
tycznych i sieci komunikacyjnych typu internet, poprzez 
bramy sieciowe komunikacji radiowej, takie jak modemy lub 
bramy sieciowe pomiędzy protokołami komunikacyjnymi  
i/lub innymi interfejsami komunikacyjnymi do urządzeń i in-
stalacji do zdalnego sterowania mechanizmami automatycz-
nymi i/lub napędowymi do okiennic, rolet, otworów okien-
nych, zamków, drzwi, bram i innych systemów dostępu, 
oświetlenia, wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, do stero-
wania i zarządzania systemami bezpieczeństwa, kontroli do-
stępu, nadzoru i urządzeniami alarmowymi, urządzeniami 
służącymi do wykrywania pożaru w mieszkaniu/domu i/lub 
budynkach, do urządzeń zarządzających zaopatrzeniem 
w energię elektryczną i/lub zużyciem gazu, energii elektrycz-
nej, ciepła lub innego rodzaju energii, automatycznymi zra-
szaczami, usługi udostępniania użytkownikom forów dysku-
syjnych w internecie, usługi telekomunikacyjne w zakresie 
automatyzacji mieszkania/domu i wyposażenia mieszkania/
domu oraz zarządzania nimi, usługi zapewniania dostępu 
do sieci bezprzewodowej, światowej sieci komunikacyjnej 
(typu internet) lub sieci komunikacyjnej o dostępie prywat-
nym lub zastrzeżonym (typu intranet) w zakresie automaty-
zacji mieszkania/domu i wyposażenia mieszkania/domu oraz 
zarządzania nimi, usługi w zakresie komunikacji pomiędzy 
terminalami komputerowymi w celu automatyzacji mieszka-
nia/domu i wyposażenia mieszkania/domu oraz zarządzania 
nimi, usługi wynajmowania urządzeń telekomunikacyjnych 
i dekoderów cyfrowych w zakresie mechanizmów napędo-
wych do otwierania, automatyzacji mieszkania/domu i wy-
posażenia mieszkania/domu oraz zarządzania nimi, usługi 
wynajmowania modemów, cyfrowych terminali komunika-
cyjnych w zakresie mechanizmów napędowych do otwiera-
nia, automatyzacji mieszkania/domu i wyposażenia mieszka-
nia/domu oraz zarządzania nimi, usługi udzielania pomocy 
w przypadku awarii produktu lub usługi telekomunikacyjnej, 
mianowicie wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych 
przeznaczonych do automatyzacji mieszkania/domu i wy-
posażenia mieszkania/domu oraz zarządzania nimi, 42 usługi 
wynajmu urządzeń do nagrywania, reprodukcji i przetwarza-
nia informacji tekstowych, danych, dźwięków, obrazów, ob-
razów animowanych, głównych serwerów bazy danych 
(oprogramowanie komputerowe), urządzeń przenośnych 
w zakresie automatyzacji mieszkania/domu i wyposażenia 
mieszkania/domu oraz zarządzania nimi, usługi w zakresie 
hostingu stron internetowych, zabezpieczonej poczty elek-
tronicznej w zakresie mechanizmów napędowych do otwie-
rania, automatyzacji mieszkania/domu i wyposażenia miesz-
kania/domu oraz zarządzania nimi, doradztwo i ekspertyzy 
techniczne w zakresie automatyki domowej, usługi doradz-
twa (pomoc techniczna) w dziedzinie systemów informa-
tycznych w zakresie mechanizmów napędowych do otwie-
rania, automatyzacji mieszkania/domu i wyposażenia miesz-
kania/domu oraz zarządzania nimi, usługi zdalnego zarzą-
dzania komputerowymi danymi w zakresie mechanizmów 
napędowych do otwierania, automatyzacji mieszka- 
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nia/domu i wyposażenia mieszkania/domu oraz zarządzania 
nimi, usługi informatyczne umożliwiające zdalny dostęp 
do usług telekomunikacyjnych w zakresie mechanizmów na-
pędowych do otwierania, automatyzacji mieszkania/domu 
i wyposażenia mieszkania/domu oraz zarządzania nimi, kon-
wersja danych i programów informatycznych (inna niż kon-
wersja fizyczna) w zakresie automatyki domowej, konwersja 
dokumentów z nośnika fizycznego na nośnik elektroniczny 
w zakresie automatyki domowej, techniczne usługi informa-
tyczne w zakresie instalacji sieci automatyki domowej 
w mieszkaniu/domu.

(210) 472812 (220) 2017 06 12
(731) ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Kujawianka Mieszanka Kujawska
(510), (511) 30 słodycze, wyroby czekoladowe, czekoladki, 
praliny, cukierki, karmelki twarde, karmelki nadziewane, cu-
kierki w polewach, cukierki czekoladowe, lizaki, żelki, ciastka, 
wafelki, orzechy w polewach, owoce suszone lub kandyzo-
wane w polewach.

(210) 472882 (220) 2017 06 13
(731) KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ROYAL LABEL READY TO DRINK

(531) 03.01.02, 03.01.22, 03.01.24, 24.09.03, 26.11.03, 26.11.13, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 472886 (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 Krem ze świeżego ogórka z koperkiem 
BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW PRODUKT 
BEZGLUTENOWY

(531) 03.07.03, 05.09.15, 08.07.01, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15, 
27.07.01, 26.01.06, 26.01.16, 26.01.18

(510), (511) 29 zupy, zupa-krem, zupa-krem ze świeżych wa-
rzyw, zupa-krem z warzyw z dodatkiem zieleniny, zupa-krem 
z ogórka z koperkiem.

(210) 472890 (220) 2017 06 13
(731) STĘPOWSKI MACIEJ, Krzeszowice
(540) 

(531) 03.07.01, 03.07.02, 03.07.24, 14.07.02, 24.01.03, 24.01.05, 
24.13.09, 24.13.24, 29.01.12

(510), (511) 20 statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i deko-
racje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips 
lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 29 kiełbasy 
wędzone, kiełbasa swojska, konserwa z przyrządzonego 
mięsa w słoiku, mięsa wędzone, pasty mięsne (w tym pasz-
tety, smalec), wędliny, drób, dziczyzna, flaki, galaretki mięsne, 
galarety mięsne, kaszanka, mięso wędzone, pasztety, prze-
tworzone produkty mięsne, salami, konserwowane produk-
ty rybne w słoikach, pasta rybna, ryby, ryby przetworzone, 
żywność przygotowywana z ryb, biały ser, jogurty, kefir [na-
pój mleczny], kwaśna śmietana, kwaśne mleko, masło, ma-
ślanka, margaryna, mleczne produkty, mleko, mleko zsiadłe, 
podpuszczka, ser mieszany, ser miękki, ser twardy, ser śmie-
tankowy, sery dojrzewające, śmietana, zsiadłe mleko, masło 
klarowane, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i wa-
rzywne, przeciery warzywne, przekąski z owoców, przetwo-
ry owocowe [dżemy], warzywa konserwowane [w oleju], wa-
rzywa suszone, warzywa w słoikach, owoce aromatyzowane, 
owoce glazurowane, owoce konserwowane, owoce konser-
wowane w alkoholu, owoce konserwowane w plasterkach, 
w słoikach, owoce konserwowane w słoikach, owoce mary-
nowane, owoce przetworzone, przeciery owocowe, grzyby 
gotowe do spożycia, grzyby konserwowane, konserwy, ma-
rynaty, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie owo-
ców, przekąski na bazie suszonych owoców, suszone grzyby 
jadalne, warzywa konserwowane, gotowe dania składające 
się głównie z mięsa, gotowe dania warzywne, gotowe dania 
z mięsa, posiłki gotowane składające się głównie z ryb, prze-
kąski na bazie orzechów, sałatki gotowe, 32 bezalkoholowe 
napoje gazowane, bezalkoholowe napoje gazowane aroma-
tyzowane herbatą, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, 
cydr bezalkoholowy, koncentraty do sporządzania napojów 
owocowych, koncentraty soków owocowych, kwas chlebo-
wy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, likiery [bezalkoholo-
we], mieszane soki owocowe, napoje bezalkoholowe, napo-
je owocowe i soki owocowe, piwo i produkty piwowarskie, 
soki, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, 
woda, woda mineralna, woda niegazowana, woda gazowa-
na, woda stołowa, 33 alkohole wysokoprocentowe, cydr, 
wino, wino alkoholizowane, wina musujące.
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(210) 472911 (220) 2017 06 13
(731) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce
(540) BASIC line dog

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 5 produkty i preparaty weterynaryjne, 31 arty-
kuły spożywcze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, napoje 
dla zwierząt, herbaty dla psów i kotów, ciastka, przekąski, 
przegryzki dla psów i kotów, mleko dla kotów.

(210) 472929 (220) 2017 06 14
(731) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) Troskliwa z natury

(531) 02.07.01, 02.07.10, 02.07.23, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 
29.01.04

(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowa-
ne i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane, 
wody sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, nektary, napoje 
owocowe, syropy.

(210) 472989 (220) 2017 06 16
(731) FUNDACJA ZASKOCZENI WIEKIEM,  

Michałów-Reginów
(540) fundacja zaskoczeni wiekiem spacer po zdrowie

(531) 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizacja i usługi w zakresie zajęć z kultury 
fizycznej, usługi poprawiania kondycji fizycznej w klubach 
zdrowia, usługi organizowania warsztatów z różnych dzie-
dzin sportu, w tym nordic walking, usługi organizowania 
zajęć dla osób przewlekle chorych, zwłaszcza organizowa-
nie fitnessu medycznego, w tym dla kobiet w ciąży, organi-
zacja zajęć na urządzeniach sportowych, instruktaż ćwiczeń 
gimnastycznych, wypożyczanie sprzętu sportowego, orga-
nizowanie obozów sportowych, zawodów sportowych, or-
ganizowanie usług rozrywkowo - zabawowych na obozach 

wakacyjnych, usługi edukacyjne, usługi nauczania o zdrowiu, 
informacja o rekreacji, informacja o edukacji, usługi związane 
z organizacją wypoczynku, organizowanie i obsługa konfe-
rencji, kongresów, seminariów, sympozjów i zjazdów, wyda-
wanie i publikowanie książek, wydawnictw periodycznych 
i czasopism, 44 poradnictwo z zakresu medycyny, poradnic-
two z zakresu medycyny naturalnej, poradnictwo z zakresu 
farmacji, poradnictwo z zakresu dietetyki i suplementacji, in-
formacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji zdrowia i urody, 
poradnictwo z zakresu kosmetyki.

(210) 473073 (220) 2017 06 19
(731) KANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kleosin
(540) KANEX

(531) 26.03.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 mosiężne złączki, łączniki, kolanka, trójniki, 
pierścienie, podejścia do baterii, mufy, przedłużki, nyple, re-
dukcje, zaślepki, tuleje zaciskowe do rur miedzianych, nakręt-
ki do rur miedzianych, kolana gięte miedziane, płytki i śruby 
montażowe do podejścia do baterii, śrubunki mosiężne, filtry 
siatkowe mosiężne, metalowe zaciski do rur, metalowe opa-
ski zaciskowe do łączenia rur, metalowe przewody centralne-
go ogrzewania, metalowe przewody instalacyjne rozgałęź-
ne, metalowe przewody wodociągowe, rurowe przewody 
metalowe, metalowe rury centralnego ogrzewania, łuki me-
talowe do usztywniania rur instalacyjnych, metalowe pro-
wadnice, konstrukcje aluminiowe np. szafki kablowe, szafki 
medyczne, szafy sterownicze, szafy serwerowe, wyroby 
ze stali nierdzewnej, regały metalowe, 11 urządzenia, arma-
tura, elementy i instalacje do rozprowadzania wody pitnej, 
do centralnego ogrzewania wodą jak rury z tworzyw sztucz-
nych do centralnego ogrzewania i instalacji wodnych, mie-
szacze z zaworami, szafki podtynkowe i natynkowe do ob-
wodów grzejnych, osłonowe rury karbowane z uchwytami 
do mocowania, grzejniki wodne, kotły centralnego ogrzewa-
nia, rozdzielacze, zawory mieszacze, odpowietrzniki, zawo-
ry i głowice termostatyczne, zawory powrotne, zespolone, 
rozdzielające odcinające, kolektory centralnego ogrzewania, 
instalacje podłogowego ogrzewania pomieszczeń, osprzęt 
do instalacji ogrzewania podłogowego, węzły kondygna-
cyjne wielolokalowe do podłączenia z wewnętrznymi insta-
lacjami zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz centralnego 
ogrzewania, 17 rury elastyczne niemetalowe, giętkie prze-
wody niemetalowe, połączenia rurowe niemetalowe, osłony 
do rur niemetalowe plastikowe kolanka i nasadki na podej-
ścia do grzejników, luki tworzywowe do usztywniania rur in-
stalacyjnych, plastikowe uchwyty i spinki do mocowania rur, 
19 niemetalowe sztywne rury wodociągowe, niemetalowe 
rury sztywne stosowane w budownictwie, rury z tworzyw 
sztucznych, kształtki rurowe niemetalowe, 20 plastikowe 
haki do rur z tworzyw sztucznych, zawory odcinające, stojaki 
ekspozycyjne, 35 usługi prowadzenia sprzedaży rur, kształ-
tek z tworzyw sztucznych, urządzeń, armatury, elementów 
i instalacji do rozprowadzania wody pitnej, do centralne-
go ogrzewania wodą, paneli do ogrzewania i chłodzenia 
płaszczyznowego, instalacji podłogowego ogrzewania po-
mieszczeń, osprzętu do instalacji ogrzewania podłogowe-
go, konstrukcji aluminiowych, szafek metalowych, wózków 
transportowych, wyposażenia zaplecza gastronomicznego, 
elementów urządzeń przemysłowych, wyrobów ze stali 
nierdzewnej, węzłów kondygnacyjnych wielolokalowych 
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do podłączenia z wewnętrznymi instalacjami zimnej i cie-
płej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania,  usługi 
prowadzenia sprzedaży w systemie tele-zakupów rur, kształ-
tek z tworzyw sztucznych, urządzeń, armatury, elementów 
i instalacji do rozprowadzania wody pitnej, do centralne-
go ogrzewania wodą, paneli do ogrzewania i chłodzenia 
płaszczyznowego, instalacji podłogowego ogrzewania po-
mieszczeń, osprzętu do instalacji ogrzewania podłogowe-
go, konstrukcji aluminiowych, szafek metalowych, wózków 
transportowych, wyposażenia zaplecza gastronomicznego, 
elementów urządzeń przemysłowych, wyrobów ze stali nie-
rdzewnej,  usługi prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem 
strony internetowej rur, kształtek z tworzyw sztucznych 
urządzeń, armatury, elementów i instalacji do rozprowadza-
nia wody pitnej, do centralnego ogrzewania wodą, paneli 
do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, instalacji 
podłogowego ogrzewania pomieszczeń, osprzętu do insta-
lacji ogrzewania podłogowego, konstrukcji aluminiowych, 
szafek metalowych, wózków transportowych, wyposażenia 
zaplecza gastronomicznego, elementów urządzeń przemy-
słowych, wyrobów ze stali nierdzewnej.

(210) 473080 (220) 2017 06 19
(731) POLSKIE PIEKARNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Tarnów

(540) Piernik Kasztelan Biecki
(510), (511) 30 wyroby ciastkarskie, cukiernicze i piekarnicze 
na bazie mąki pszennej, mąki żytniej, cukru, miodu, cynamo-
nu i imbiru, ciasto na ciasta, ciasta, ciastka piernikowe, ciastka, 
ciasteczka, piernik, pierniki nadziewane, pierniki w glazurze, 
pierniki w czekoladzie, pierniki w polewie czekoladopodob-
nej, pierniczki, pieczywo cukiernicze, pieczywo imbirowe 
jako piernik, polewy do ciast, 35 usługi importowo - ekspor-
towe, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, skle-
pach oraz za pośrednictwem strony internetowej następują-
cych towarów: wyroby ciastkarskie, cukiernicze i piekarnicze, 
usługi marketingowe, usługi w zakresie marketingu i prezen-
tacji, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów 
wyrobów, organizacja i obsługa wystaw i targów w celach 
handlowych i reklamowych.

(210) 473084 (220) 2017 06 19
(731) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) SÎRBA PASTORAL

(531) 07.01.01, 25.01.05, 25.03.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wino.

(210) 473105 (220) 2017 06 20
(731) ZAKŁAD URZĄDZEŃ TECHNIKI POWIETRZA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mysłowice

(540) aerowent

(531) 26.04.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowla-
ne materiały metalowe, przenośna metalowe konstrukcje 
budowlane, przewody nieelektryczna i druty z metali nie-
szlachetnych, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne 
wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, metalowe ruro-
ciągi zasilające, metalowe przewody rurowe, metalowe 
króćce do rur, metalowe przewody do instalacji, wentylacji 
i klimatyzacji, metalowe kabiny stosowane przy malowaniu 
za pomocą rozpylaczy, metalowe rurociągi zasilające, meta-
lowe przewody rurowa, metalowa króćca do rur, ramy an-
tywibracyjne, metalowe obudowy dźwiękochłonne, meta-
lowe częsci do instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, 
7 maszyny i obrabiarki, silniki i części do nich, mechanizmy 
sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów 
lądowych), mechaniczne narzędzia rolnicze, transportery 
pneumatyczne, filtry (części maszyn lub silników), filtry (wkła-
dy) do maszyn filtrujących, instalacje odpylające do czyszcze-
nia, instalacje centralne do odpylania próżniowego, maszyny 
do filtrowania, instalacje ssące pył (oczyszczanie), rurowe 
transportery pneumatyczne, separatory, pompy, kompre-
sory i wentylatory, kondensatory, dmuchawy, wentylatory 
chłodzące, ssące wentylatory wyciągowe, wentylatory do sil-
ników, wentylatory do sprężania, 11 urządzenia do oświetla-
nia, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, 
suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sa-
nitarne, kabiny natryskowe, aparatura do oczyszczania gazu, 
rekuperatory ciepła, suszarki powietrza, aparatura do susze-
nia, urządzenia i instalacje do suszenia, odpylacze, wyciągi 
wentylacyjne, wyciągi, wentylatory (klimatyzacja), aparatura 
do wentylacji (klimatyzacji), wentylacja (wyciągi), filtry (części 
instalacji domowych i przemysłowych), kabiny natryskowe, 
instalacje do filtrowania powietrza, aparatura i urządzenia 
do oczyszczania powietrza, aparatura do oczyszczania gazu, 
filtry powietrza do klimatyzacji, wentylacji, rekuperatory cie-
pła, suszarki powietrza, aparatura do suszenia, urządzenia 
i instalacje do suszenia, urządzenia do klimatyzacji i przewie-
trzania, dukty klimatyzacyjne I wentylacyjne, dukty do trans-
portu pneumatycznego, cyklony, odpylacze, filtry, wen-
tylatory, odciągi wiórów i pyłów, aparatura oświetleniowa 
i grzewcza, lampy i wyłączniki elektryczne, Instalacje i urzą-
dzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, 
systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), wen-
tylatory transportowe serii WPT stosowane są w transporcie 
pneumatycznym odpadów pochodzących z obróbki drew-
na i materiałów drewnopochodnych, skóry, gumy, tkanin, 
tworzyw sztucznych, metali, kompensatory wlotowe i wylo-
towe, dyfuzory wylotowe.

(210) 473143 (220) 2017 06 20
(731) PFEIFER & LANGEN GLINOJECK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Poznań
(540) tofi
(510), (511) 5 mieszanki paszowe do celów leczniczych, mie-
szanki paszowe uzupełniające do celów leczniczych, dodatki 
do paszy do celów leczniczych, 31 pasze, materiały paszo-



Nr  ZT35/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 17

we, mieszanki paszowe nie do celów leczniczych, mieszanki 
paszowe uzupełniające nie do celów leczniczych, wapno 
do paszy, dodatki do paszy nie do celów leczniczych, karmy 
dla zwierząt.

(210) 473153 (220) 2017 06 20
(731) DEMIRSEREN ZAFER, SAHIN SEDAT, S.Z. SPÓŁKA 

CYWILNA, Jabłonowo
(540) Lokanta

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracji.

(210) 473181 (220) 2017 06 21
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ColoFibrin
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów me-
dycznych, preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, pre-
paraty witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne, napoje 
do celów leczniczych, zioła lecznicze.

(210) 473199 (220) 2017 06 21
(731) KACZMAREK MARIA AKADEMIA PERFECT HAIR No1, 

Warszawa
(540) AKADEMIA PERFECT HAIR...włosy są naszą pasją...

(531) 01.01.05, 24.15.03, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, działalność artystyczna, działalność 
gospodarcza, fakturowanie-wystawianie faktur, handel - 
- sprzedaż kosmetyków, porada i diagnoza, handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom, handlowe wyceny, 
import-eksport kosmetyków i sprzętu fryzjersko-kosme-
tycznego, kolportaż próbek kosmetyków, konsumenci po-
rady i informacje handlowe, media prezentacje produktów, 
marketing, modeling do celów promocji i reklamy, opinie, 
organizowanie działalności gospodarczej, organizowanie 
wystaw w celach handlowych i reklamowych, personel, 
pokazy mody, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami, produkcja filmów reklamowych, prób-
ki, promocja sprzedaży dla osób trzecich, public relations, 
publikacja tekstów sponsorowanych, reklama radiowa, re-
klama, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie materia-

łów reklamowych, sprzedaż dla osób trzecich, tworzenie 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, udzielanie porad 
konsumentom, organizacja wystaw, zaopatrzenie osób trze-
cich, zarządzanie przedsiębiorstwem i działalnością gospo-
darczą, 41 artyści teatralni, dekoracje sceniczne i teatralne, 
doradztwo zawodowe, edukacja i doszkalanie fryzjerów, 
artystów, stylistów, kosmetyczek i manikiurzystek, filmowa-
nie, konkursy piękności, książki, nagrywanie filmów w tym 
reklamowych, nauczanie stacjonarne i korespondencyjne, 
organizacja i prowadzenie warsztatów, konferencji, wystaw, 
kongresów, seminariów, zjazdów i sympozjów, organizacja 
konkursów fryzjerskich i piękności, pokazy mody, pozowa-
nie, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja mi-
krofilmów, programów tv i radiowych, przyjęcia, realizacja 
spektakli, teksty, udostępnianie obiektów i urządzeń, usługi 
przekwalifikowania zawodowego, usługi szkolne i trenerskie, 
warsztaty - organizacja i prowadzenie, wystawy - organizacja, 
wyższe uczelnie,zawodowe poradnictwo - edukacja, kształ-
cenie, zjazdy, 44 salony fryzjerskie, manicure, masaż, salony 
piękności, solaria, wizażyści, usługi salonów piękności, SPA, 
usługi kosmetyczne i podologiczne,  fryzjerstwo damskie, 
męskie i dziecięce.

(210) 473201 (220) 2017 06 21
(731) BUBNOWSKA KATARZYNA, Warszawa
(540) CATALINA INSTYTUT RACHUNKOWOŚCI

(531) 03.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 ekspertyzy w działalności gospodarczej, 
rachunkowość, doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, analizy kosztów, pro-
wadzenie ksiąg rachunkowych, przygotowywanie zeznań 
podatkowych, rozliczenia roczne, zarządzanie kosztami, do-
radztwo w sprawie zarządzania personelem, pomoc w za-
rządzaniu przedsiębiorstwami.

(210) 473217 (220) 2017 06 22
(731) POROWSKI BERNARD, Konstancin-Jeziorna
(540) LA PASSION DU VIN
(510), (511) 33 ekstrakty i esencje alkoholowe, napoje alkoho-
lowe, w tym: wina, aperitify, wermuty, napoje wino podobne 
i wino pochodne, whisky, brandy, wódki, nalewki, likiery, dżin, 
jabłecznik, koktajle, miód pitny, rum, sake, ekstrakty owoco-
we z alkoholem, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, 
w tym: ulotek, próbek, druków, prospektów, broszur, pokazy 
towarów i promocje sprzedaży, organizowanie targów i wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, pośrednictwo 
i promocja w zakresie organizowania sprzedaży, prowadze-
nie sklepów i hurtowni z wyrobami alkoholowymi, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, import i eksport 
wyrobów alkoholowych, doradztwo marketingowe i organi-
zacyjne w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów alkoho-
lowych, pośrednictwo handlowe w zakresie wyszukiwania 
partnerów handlowych, pośredniczenie w zawieraniu kon-
traktów, 39 zwiedzanie turystyczne, rezerwacja transportu, 
organizowanie wycieczek i rezerwacja miejsc na wycieczki 
szczególnie wycieczek po winnicach, dostarczanie towa-
rów, konfekcjonowanie, przechowywanie, magazynowanie, 
rozlewanie i pakowanie win, dystrybucja wyrobów alkoholo-
wych, 41 organizowanie i prowadzenie zjazdów, konkursów, 
konferencji oraz wystaw w celach edukacyjnych lub rozryw-
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kowych, organizowanie przyjęć, usługi związane z informa-
cją i organizowaniem wypoczynku, 43 prowadzenie winiarni, 
kawiarni, kafeterii, barów i restauracji, organizowanie wycie-
czek turystycznych, rezerwacja miejsc w hotelach, pensjona-
tach i domach wczasowych, usługi świadczone przez winiar-
nie, usługi gastronomiczne.

(210) 473268 (220) 2017 06 22
(731) HF MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) ambiocard
(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) 473298 (220) 2017 06 23
(731) FREUND Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, 

Paderborn, DE
(540) FREUND MADO

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny odsysające do celów przemysłowych, 
odtłuszczacze [maszyny], noże elektryczne, brzeszczoty pił 
[części maszyn], piły, piły taśmowe, piły łańcuchowe, piły 
tarczowe, ujęte w klasie 07, nożyce elektryczne, krajalnice 
[maszyny], rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysło-
wych, krajarki, maszyny do ostrzenia, maszynki do mielenia 
mięsa, przyrządy elektryczne do mieszania płynów, maszyn-
ki do siekania mięsa, krajalnice do mięsa, rzeźnicze noże elek-
tryczne, kutry do przetwarzania mięsa, 8 przyrządy do ogłu-
szania bydła, przyrządy do skórowania zwierząt rzeźnych, 
noże, brzeszczoty pił [części narzędzi] piły [narzędzia], noży-
ce, ujęte w klasie 08, przyrządy do uboju zwierząt rzeźnych, 
maszyny rzeźnicze, zwłaszcza tumblery, mieszalniki solanki, 
wstrzykiwarki, mieszalniki, maszyny porcjujące i masujące, 
maszyny peklujące.

(210) 473300 (220) 2017 06 23
(731) STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) chłodnik
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (za wyjątkiem piwa), wy-
roby alkoholowe, drinki, koktajle.

(210) 473366 (220) 2017 06 26
(731) FUNDACJA SENSORIA, Wrocław
(540) POLSKIE TOWARZYSTWO SNOEZELEN - SALI 

DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
(510), (511) 10 meble specjalne i sprzęt do celów terapeu-
tycznych, aparatura do celów rehabilitacyjnych, wyposaże-
nie sal doświadczania świata służące do terapii osób nie-
pełnosprawnych ruchowo i umysłowo, 16 wydawnictwa 
poświęcone metodom rehabilitacyjnym, terapeutycznym, 
pedagogiczno-psychologicznym oraz fizjoterapeutycznym, 
wydawnictwa poświęcone metodzie snoezelen i salom do-
świadczania świata, scenariusze zajęć, materiały szkoleniowe 

i dydaktyczne, programy nauczania, inne materiały drukowa-
ne (afisze, ulotki, plakaty, konspekty, informatory) dotyczące 
zagadnień terapeutycznych, podręczniki - kompendia wie-
dzy dla terapeutów, wydawnictwa i publikacje poświęcone 
terapii osób niepełnosprawnych - dzieci i dorosłych, osób 
z demencją, po leczeniu onkologicznym oraz metod tera-
peutycznych - relaksacyjnych, wydawanie certyfikatów dla 
osób przeszkolonych i należących do polskiego towarzystwa 
snoezelen, 41 organizacja wydarzeń dotyczących terapii, 
metody snoezelen oraz działalności polskiego towarzystwa 
snoezelen, organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych, 
szkoleń oraz konferencji z zakresu wiedzy terapeutycznej 
i zdrowotnej, 44 usługi z zakresu: terapii dzieci i dorosłych 
z niepełnosprawnościami, osób z demencją oraz podda-
nych długotrwałemu leczeniu medycznemu, konsultacje 
i doradztwo z zakresu metody snoezelen: wyposażania sal 
doświadczania świata, prowadzenia terapii dla osób niepeł-
nosprawnych, wiedzy nt. metody snoezelen, projektowania 
sal doświadczania świata pod konkretne zapotrzebowanie 
i profil placówek edukacyjnych, zdrowotnych, specjalnych.

(210) 473642 (220) 2017 07 03
(731) WRÓBLEWSKI MAREK, Warszawa
(540) BudujemyRazem.pl

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.09, 24.17.02
(510), (511) 35 zapewnienie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, marketing i rekla-
ma produktów i usług budowlanych, pośrednictwo bizneso-
we, negocjowanie transakcji handlowych, 36 organizowanie 
finansowania projektów budowlanych, organizowanie wy-
najmu nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie 
nieruchomością, 37 doradztwo budowlane, budownictwo, 
45 serwis społecznościowy on-line.

(210) 473743 (220) 2017 07 05
(731) WIELICZKO MAREK, Korolówka
(540) AZIP
(510), (511) 30 bułki, chleb, ciasta, gofry, kanapki, mięso 
w cieście, naleśniki, paszteciki, pizze, placki, przekąski zbożo-
we, przekąski ryżowe, żywność na bazie mąki, 43 bary szyb-
kiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje, stołówki, usługi 
barowe, wypożyczanie urządzeń do gotowania i pieczenia.

(210) 473746 (220) 2017 07 05
(731) PREMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) prema
(510), (511) 7 części maszyn, w szczególności: zespoły na-
pędowe, silniki elektryczne, siłowniki elektromechaniczne, 
siłowniki (cylindry) pneumatyczne i hydrauliczne, pompy 
hydrauliczne, silniki hydrauliczne, wtryskiwacze hydraulicz-
ne, elementy przenoszenia napędu, przekładnie, przekładnie 
zębate, przekładnie pasowe, przekładnie łańcuchowe, reduk-
tory, motoreduktory, sprzęgła, sprzęgła jednokierunkowe, 
części sprzęgieł, przeguby, koła zębate, koła pasowe, koła łań-
cuchowe, pasy napędowe, taśmy napędowe, łańcuchy trans-
misyjne, łańcuchy przenośników (do celów transportowych), 
ogniwa łączące łańcuchów, napinacze łańcuchów, łożyska, 
łożyska toczne, łożyska ślizgowe, łożyska przegubowe, łoży-
ska oczkowe (główki cięgieł), części łożysk, łożyska do ruchu 
liniowego, łożysko - rolki, łożyska z oprawami, zespoły łożysk 
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z czujnikiem, elementy łożyskowań, oprawy do łożysk, tuleje 
wciągane, tuleje wciskane, nakrętki łożyskowe, podkładki za-
bezpieczające, elementy hydrauliki i pneumatyki, zawory, za-
wory rozdzielające, zawory sterujące, zawory odcinające, złą-
cza, przewody, bloki przygotowania sprężonego powietrza, 
filtry, zawory, smarownice sprężonego powietrza, chłodnice, 
elementy mocujące siłowników, uszczelnienia części maszyn, 
uszczelnienia promieniowe (wałów), uszczelnienia osiowe 
(wałów), uszczelnienia hydrauliczne, uszczelnienia statyczne, 
pozostałe części maszyn, stoły z łożyskami liniowymi, profi-
lowane prowadnice szynowe z wózkami (tocznymi i ślizgo-
wymi), mechanizmy śrubowo-toczne, pierścienie osadcze, 
tuleje mocujące, pierścienie mocujące rozprężno-zaciskowe, 
tuleje regeneracyjne do naprawy zużytych wałów, zawory 
smarowe, smarownice, smarownice automatyczne, wie-
lopunktowe systemy smarowania, pompy dozujące smar, 
9 układy sterowania do siłowników elektro-mechanicznych, 
układy sterowania do silników elektrycznych, manometry, 
czujniki ciśnienia i przepływu (elektroniczne), przyrządy 
diagnostyczne do łożysk i maszyn, w szczególności przyrzą-
dy do osiowania wałów, testery stanu łożysk, testery stanu 
maszyny, termometry, stroboskopy, endoskopy, stetoskopy, 
kamery termowizyjne, wykrywacze nieszczelności, przyrzą-
dy do sprawdzania stanu oleju, przyrządy do pomiaru na-
pięcia pasów, przyrządy pomiarowe, przyrządy do pomiaru 
luzów, sprawdziany (pierścieniowe), środki ochrony osobistej 
w pracy, odzież robocza ochronna, obuwie zabezpieczają-
ce, osłony do ochrony twarzy, rękawice ochronne, okulary 
ochronne, maski ochronne, kaski ochronne, 35 prezentowa-
nie i zgrupowanie towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
je wybierać i kupować w punktach sprzedaży detalicznej, 
hurtowej oraz internetowej z częściami maszyn, takimi jak 
zespoły napędowe, łożyska, elementy hydrauliki i pneuma-
tyki, elementy przenoszenia napędu, uszczelnienia, układami 
sterowania, przyrządami diagnostycznymi i pomiarowymi, 
środkami ochrony osobistej w pracy.

(210) 473752 (220) 2017 07 05
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA MEN HYPOALLERGENIC derMED

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kremy, emulsje, 
mleczka, płyny, żele, pianki do twarzy i ciała, oliwki i balsa-
my do skóry, środki perfumeryjne: perfumy, wody toaletowe 
i kolońskie, olejki eteryczne, środki do mycia i kąpieli, mydła 
toaletowe, dezodoranty do użytku osobistego, antyper-
spiranty, szampony, balsamy, pianki, odżywki do włosów, 
mleczka, żele i olejki do opalania, preparaty po opalaniu, pre-
paraty do układania i pielęgnacji włosów, artykuły toaletowe 
zawarte w tej klasie, kosmetyki do i po goleniu, pianki do go-

lenia, żele do golenia, balsamy po goleniu, środki do higieny 
intymnej zawarte w tej klasie, 5 preparaty farmaceutyczne, 
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczni-
czych, lecznicze preparaty do włosów.

(210) 473755 (220) 2017 07 05
(731) NGUYEN SY HIEP, Warszawa
(540) K KENCIN Asian nail art

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki pielęgnacyjne, czyszczące, zapa-
chowe oraz zmieniające wygląd do: paznokci, twarzy, skóry 
i włosów, sztuczne paznokcie, rzęsy, włosy, 44 salony: pięk-
ności, fryzjerskie, manicure, tatuowanie, usługi wizażu, ma-
saż, solarium, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia.

(210) 473776 (220) 2017 07 06
(731) MATECZNIK & CENTRUM PROBIOTICS POLSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) Witalny ogród

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 naturalne środki mikrobiologiczne przezna-
czone do kondycjonowania, poprawy właściwości, struktury 
i żyzności gleby, biodezynfekcji i optymalizacji gospodarki 
wodnej i pH gleby, przyspieszania rozkładu materii organicz-
nej oraz kondycjonowania, wzmocnienia i pielęgnacji roślin, 
wsparcia naturalnej odporności roślin na czynniki stresowe, 
stymulacji systemu korzeniowego oraz zwiększenia wartości 
odżywczych roślin.

(210) 473804 (220) 2017 07 06
(731) POSEDO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ECCOPLUS
(510), (511) 16 papier, papier w arkuszach, papier w zwojach, 
karton, 35 usługi reklamowe i promocyjne, doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, profesjonalne doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradz-
two w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, badanie działalności go-
spodarczej i rynku, badania rynku i badania marketingowe, 
badania rynku i analizy biznesowe, badania rynku do celów 
reklamowych, usługi w zakresie badania rynku, badania opi-
nii publicznej, rynkowe badania opinii publicznej, przepro-
wadzanie badań opinii publicznej, organizacja sprzedaży 
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detalicznej, hurtowej i internetowej dla osób trzecich, w za-
kresie towarów: papier, papier w arkuszach, papier w zwo-
jach i karton, 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, 
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, 
zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, 40 druko-
wanie, drukowanie książek, drukowanie cyfrowe, 42 instala-
cje oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakre-
sie sprzętu komputerowego, aktualizacja oprogramowania, 
odzyskiwanie danych komputerowych, powielanie oprogra-
mowania komputerowego, programowanie komputerów, 
projektowanie oprogramowań komputerowych, wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, konserwacja 
oprogramowania komputerowego, analizy systemów kom-
puterowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich.

(210) 473805 (220) 2017 07 06
(731) POSEDO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ECCO+
(510), (511) 16 papier, papier w arkuszach, papier w zwojach, 
karton, 35 usługi reklamowe i promocyjne, doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, profesjonalne doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradz-
two w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, badanie działalności go-
spodarczej i rynku, badania rynku i badania marketingowe, 
badania rynku i analizy biznesowe, badania rynku do celów 
reklamowych, usługi w zakresie badania rynku, badania opi-
nii publicznej, rynkowe badania opinii publicznej, przepro-
wadzanie badań opinii publicznej, organizacja sprzedaży 
detalicznej, hurtowej i internetowej dla osób trzecich, w za-
kresie towarów: papier, papier w arkuszach, papier w zwo-
jach i karton, 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, 
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, 
zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, 40 druko-
wanie, drukowanie książek, drukowanie cyfrowe, 42 instala-
cje oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakre-
sie sprzętu komputerowego, aktualizacja oprogramowania, 
odzyskiwanie danych komputerowych, powielanie oprogra-
mowania komputerowego, programowanie komputerów, 
projektowanie oprogramowań komputerowych, wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, konserwacja 
oprogramowania komputerowego, analizy systemów kom-
puterowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich.

(210) 473808 (220) 2017 07 06
(731) PODKAŃSKI RAFAŁ JERZY, Warszawa
(540) Polbio
(510), (511) 29 przetworzone owoce EKO, warzywa EKO 
i grzyby EKO (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 
przeciery warzywne EKO, przeciery owocowe EKO, warzywa 
mrożone EKO, owoce mrożone EKO, jaja ekologiczne, warzy-
wa suszone EKO, suszone owoce EKO, owoce przetworzo-
ne EKO, 30 czosnek EKO przetworzony do stosowania jako 
przyprawa, czosnek EKO w proszku, ekologiczne, świeże klu-
ski i pierogi, takie jak: kopytka, kluski leniwe, pierogi ruskie, 
pierogi z kapustą i grzybami leśnymi, pierogi z kaszą i serem, 
pierogi z serem, pierogi z soczewicą, zioła przetworzone 
EKO, 31 świeże owoce organiczne, świeże warzywa orga-
niczne, ekologiczne, świeże owoce, orzechy, warzywa i zio-
ła, warzywa świeże EKO, owoce świeże EKO, świeży czosnek 

EKO, świeże zioła organiczne, 32 skoncentrowane soki owo-
cowe EKO, esencje do produkcji napojów EKO, napoje EKO 
na bazie owoców lub warzyw, soki EKO, soki warzywne EKO, 
koncentraty soków owocowych EKO, napoje owocowe EKO 
i soki owocowe EKO, napoje EKO składające się z mieszanki 
soków, mieszane soki owocowe EKO.

(210) 473843 (220) 2017 07 07
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril exclusive cleveland
(510), (511) 3 środki  odświeżające powietrze, knoty wydzie-
lające zapachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne 
do użytku w odświeżaczach powietrza, 5 preparaty do od-
świeżania powietrza.

(210) 473878 (220) 2017 07 10
(731) Zentiva Group, a.s., Praga, CZ
(540) ARTILLA
(510), (511) 5 produkty medyczne, preparaty farmaceutycz-
ne do użytku dla ludzi.

(210) 473882 (220) 2017 07 10
(731) INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Cholerzyn
(540) MAKS SPORT

(531) 18.03.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy zawarte w tej 
klasie, 28 artykuły sportowe i gimnastyczne, 35 reklama, 
marketing, promocja sprzedaży dla osób trzecich w zakre-
sie odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów sportowych 
i gimnastycznych.

(210) 473883 (220) 2017 07 10
(731) ECHO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) ECHO24

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, 16 papier, karton i wyroby z tych materia-
łów, nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligator-
skie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych 
lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowa-
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nia, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), 
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrzą-
dów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie uję-
te w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce drukarskie, 
35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, admi-
nistrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 38 te-
lekomunikacja, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działal-
ność sportowa i kulturalna, 42 badania oraz usługi - naukowe 
i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe 
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz 
oprogramowania komputerowego.

(210) 473889 (220) 2017 07 10
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HALIMINT APTEO
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, nielecznicze pasty 
do zębów, paski odświeżające oddech, produkty do odświe-
żania oddechu w sprayu, 5 kosmetyki lecznicze, produkty 
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, preparaty 
mineralne do celów leczniczych, mineralne wody do celów 
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy 
diety, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty zio-
łowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecz-
nicze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, krwiopochod-
ne, biotechnologiczne do celów medycznych, szczepionki, 
surowice, płyny farmaceutyczne, środki sanitarne do celów 
medycznych, środki odkażające, produkty chemiczne prze-
znaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne 
do celów medycznych.

(210) 473895 (220) 2017 07 10
(731) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) DeliaSTOP

(531) 03.13.07, 27.05.01, 29.01.12
(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) 474091 (220) 2017 07 13
(731) Hacienda y Vinedos Marqués del Atrio, S.L., 

Mendavia, ES
(540) MARQUES DE MONTINO
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyłączeniem piwa.

(210) 474117 (220) 2017 07 14
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) amorres
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, mleko, jogurty, 
desery wykonane z produktów mlecznych, mleczne produk-
ty, napoje z produktów mlecznych, 30 kawa, napoje na bazie 
kawy, napoje kawowe.

(210) 474123 (220) 2017 07 14
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) lumia
(510), (511) 34 artykuły do użytku z tytoniem, zapalnicz-
ki dla palaczy, popielniczki dla palaczy, pojemniki na tytoń 
i humidory, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne 
oraz aromaty i płyny do nich.

(210) 474142 (220) 2017 07 14
(731) EXIMP GRZEGORZ KUTA, MAREK KUTA SPÓŁKA 

JAWNA, Warszawa
(540) eximp

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 01.05.02, 01.05.12, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z obu-
wiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.

(210) 474173 (220) 2017 07 14
(731) DIG-NET LENART SPÓŁKA JAWNA, Mroczeń
(540) WZÓR NA DOM
(510), (511) 20 komody, kontuary, kredensy, kredensy ku-
chenne, kwietniki, krzesła, lustra, ławy, łóżeczka dziecię-
ce, łóżka, meble, meble biurowe, meble metalowe, meble 
szkolne, meblościanki, półki meblowe, osprzęt niemetalowy 
do mebli, parawany, regały, sofy, stoły, stoliki, szafy, szafki, 
taborety, toaletki, wieszaki na ubrania, półki, półkotapcza-
ny, garderoby, meble do przedpokoju, kontenery meblowe, 
pufy, 27 draperie ścienne, dywany, dywaniki, tapety, tape-
ty tekstylne, tapety nietekstylne, wykładziny podłogowe, 
35 dekoracja wystaw sklepowych, salonów meblowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, pro-
spektów, broszur), pokazy towarów, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, orga-
nizowanie targów, wystaw dla celów handlowych, reklamo-
wych, wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych.

(210) 474233 (220) 2017 07 17
(731) MATYASIK JOLANTA, Kraków
(540) SUBLIMED

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 44 usługi medyczne.

(210) 474234 (220) 2017 07 17
(731) ZALESKA-MEDYNSKA ADRIANA, Gdańsk
(540) NANOSCI

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemy-
śle, pracach badawczych, fotografii, jak również w rolnic-
twie, ogrodnictwie i leśnictwie, nieprzetworzone żywice 
syntetyczne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, nawozy 
sztuczne, mieszaniny gaszące ogień, środki do hartowania 
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i lutowania, produkty chemiczne do konserwowania artyku-
łów żywnościowych, substancje garbujące, kleje stosowane 
w przemyśle.

(210) 474253 (220) 2017 07 17
(731) MJG SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) MJG SERWIS TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY

(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.07.16, 03.07.24, 01.05.01, 26.11.02
(510), (511) 39 transport drogowy, spedycja.

(210) 474257 (220) 2017 07 17
(731) CHOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) YOGO BY Choice

(531) 26.11.01, 26.11.13, 26.13.25, 03.07.17, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, mleczne 
produkty, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, 
kawa nienaturalna, ryż, tapioka, sago, mąka, produkty zbo-
żowe, chleb, wyroby cukiernicze, słodycze, lody, cukier, miód, 
melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztar-
da, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód.

(210) 474259 (220) 2017 07 17
(731) CIOCZEK ROBERT FHU, Lublin
(540) BiOMondo

(531) 26.01.15, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia detalicznej 
i hurtowej sprzedaży następujących artykułów spożyw-
czych i żywności ekologicznej: mięso, ryby, drób, dziczyzna, 
wędliny, ryby żywe, mrożone mięso, mrożone ryby, owoce 
i warzywa konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, 
galaretki, konfitury, dżemy, przetwory owocowo-warzyw-
ne, przetwory mięsne, przetwory rybne, konserwy mięsne, 
pasztety mięsne, grzyby konserwowe, oliwki, kompoty, 
sosy do sałat, zupy i buliony, kisiel, budyń, jaja, mleko, pro-
dukty mleczne, takie jak: śmietana, kefiry, maślanki, jogurty, 
serki oraz sery żółte i twarogowe, oleje i tłuszcze jadalne, 
masło, oliwa z oliwek, żywność dla dzieci i niemowląt, 
kawa, herbata, herbaty ziołowe, do celów medycznych 
oraz nie do celów medycznych, suplementy diety, błonnik, 
kakao, namiastki kawy, cukier, słodziki naturalne, ryż, mąka, 
makarony, produkty zbożowe, ciasto na wypieki, ciasto 
w proszku, ciasto mrożone, gotowe mieszanki do pieczenia 
ciast, polewy, posypki czekoladowe, proszek do pieczenia, 
kasze spożywcze, chleb, pieczywo, chrupki, chipsy ziemnia-
czane, chipsy jako produkty zbożowe, płatki kukurydziane, 
muesli, paluszki solone, orzechy, wyroby cukiernicze i słody-
cze, ciastka, czekolada, batony, bombonierki, guma do żu-
cia, chałwa, miód, lody, drożdże, sól, musztarda, majonez, 
keczup, ocet, sosy, przyprawy, produkty rolne, ogrodnicze 
i leśne, świeże owoce, warzywa, świeże zioła, nasiona, piwo, 
wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholo-
we, napoje owocowe i soki owocowe, napoje energetycz-
ne, proszek do wytwarzania napojów, usługi reklamowe, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(210) 474260 (220) 2017 07 17
(731) KIERSKI ANDRZEJ KRZYSZTOF, Biała Podlaska
(540) CLIPHONE
(510), (511) 9 telefony, akcesoria do telefonów.

(210) 474272 (220) 2017 07 18
(731) HRYNIEWICZ PIOTR, Poznań
(540) Pokojowiec
(510), (511) 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, 
pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, 
wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieru-
chomością, administrowanie domami czynszowymi, agen-
cje nieruchomości.

(210) 474290 (220) 2017 07 18
(731) PEGAZ IN - WEST SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) INTENSIVE recruitment

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04, 
26.02.03

(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy, doradztwo w za-
kresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu.
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(210) 474292 (220) 2017 07 18
(731) PEGAZ IN - WEST SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) INTENSIVE outsourcing

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.04.04, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12, 
26.02.03

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

(210) 474410 (220) 2017 07 20
(731) KAROLEWSKI KAROL, Wymój
(540) KARO

(531) 07.03.02, 26.04.01, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 okna niemetalowe.

(210) 474417 (220) 2017 07 20
(731) KIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) eli+

(531) 24.17.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje do zaopatrywania w wodę, urządze-
nia do celów sanitarnych, urządzenia do wytwarzania pary, 
urządzenia i instalacje do gotowania, urządzenia chłodzące, 
urządzenia i instalacje do suszenia, instalacje i urządzenia 
wentylacyjne [klimatyzacyjne], urządzenia do oświetlania 
za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], urządze-
nia do ogrzewania.

(210) 474475 (220) 2017 07 24
(731) KWIETNIOWSKI DARIUSZ, Kraków
(540) E ENTER SPANISH ONLINE

(531) 26.04.02, 27.05.01, 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) 474476 (220) 2017 07 24
(731) SABADASZ-ŻYWCZAK IZABELA, Piwniczna Zdrój
(540) Florencja TWOJA KRAINA SŁODKOŚCI

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 lody, lody mleczne, lody wielosmakowe, lody 
truflowe, lody włoskie, lody owocowe, lody spożywcze, lody 
typu sandwich, sorbety, lody z owocami, lody o smaku cze-
koladowym, lody na bazie jogurtu, mieszanki na sorbety, 
napoje na bazie kawy zawierające lody, mrożone wyroby 
cukiernicze zawierające lody, wypieki, wyroby cukiernicze, 
czekolada i desery – w tym wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, musy (słodycze), słodycze lodowe.

(210) 474478 (220) 2017 07 24
(731) KWIETNIOWSKI DARIUSZ, Kraków
(540) E ENTER RUSSIAN ONLINE

(531) 27.01.01, 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) 474483 (220) 2017 07 24
(731) FAJKIS MARIAN, Wodzisław Śląski
(540) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 

-HANDLOWE TREX-HAL
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z paliwami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwa-
mi, 37 usługi budowlane, wynajem maszyn budowlanych, 
wynajem narzędzi budowlanych, sprzątanie terenów pu-
blicznych, sprzątanie terenów miejskich, izolacja, konserwa-
cja i naprawa maszyn, rozbiórka budynków, wydobywanie 
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żwiru, wydobywanie surowców naturalnych, budowa dróg, 
budowa linii kolejowych, 39 rozładunek towarów, transport 
drogowy, transport samochodowy, transport towarów, usłu-
gi wywozu odpadów, wywóz odpadów (transport), przewóz 
samochodami ciężarowymi.

(210) 474484 (220) 2017 07 24
(731) POLESIE D.O.P.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Polesie

(531) 03.04.01, 03.04.04, 03.04.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 drzwiowe futryny niemetalowe, ościeżnice 
niemetalowe, płyty niemetalowe, drewniane deski podłogo-
we, drzwi niemetalowe, okna niemetalowe, parkiety budow-
lane niemetalowe, fornir.

(210) 474499 (220) 2017 07 24
(731) SORDYL KRZYSZTOF KRISS-MAL, Andrychów
(540) KRZYSZTOF SORDYL KRISS-MAL
(510), (511) 39 dostarczanie poczty i usługi kurierskie.

(210) 474501 (220) 2017 07 24
(731) SABANA-OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gródki
(540) optima natura

(531) 05.05.21, 27.05.01, 05.03.06
(510), (511) 3 olejki eteryczne do użytku w produkcji wyro-
bów zapachowych, olejki eteryczne do użytku w odświeża-
czach powietrza, olejki eteryczne do użytku w gospodar-
stwie domowym, olejki eteryczne do użytku w procesach 
produkcyjnych, olejki eteryczne jako zapachy do prania, 
olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki ete-
ryczne do pielęgnacji skóry, esencje eteryczne, olejki ete-
ryczne, olejki eteryczne cytrynowe, roślinne olejki eteryczne, 
naturalne olejki eteryczne, aromatyczne olejki eteryczne, 
aromaty [olejki eteryczne], zmieszane olejki eteryczne, esen-
cje i olejki eteryczne, olejki eteryczne do użytku przemy-
słowego, olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, 
olejki eteryczne do użytku osobistego, kosmetyki w formie 
olejków, kremy do ciała [kosmetyki], kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne, olejki do ciała [kosmetyki], kosmetyki w po-
staci płynów, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do użytku osobistego, płyny 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry 
[kosmetyki], kosmetyki do stosowania na skórę, olejki zapa-

chowe, olejki do włosów, olejki mineralne [kosmetyki], aro-
maty [olejki aromatyczne], olejki do ciała, olejki do masażu, 
olejki do kąpieli nielecznicze, olejki do masażu, nielecznicze, 
olejki do celów kosmetycznych, naturalne olejki do celów 
oczyszczających, olejki naturalne do celów kosmetycznych, 
olejki i płyny do masażu, olejki kąpielowe do pielęgnacji wło-
sów, olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki do cia-
ła w sprayu, olejki do perfum i zapachów, olejki do kąpieli 
do celów kosmetycznych, olejki perfumowane do produkcji 
preparatów kosmetycznych, olejki do aromaterapii [do użyt-
ku kosmetycznego], olejki zapachowe wydzielające aromaty 
przy podgrzewaniu, aromatyczne olejki do kąpieli, preparaty 
zapachowe, drewno zapachowe, pałeczki zapachowe, po-
kojowe spraye zapachowe, rozpylacze zapachowe do po-
mieszczeń, środki odświeżające powietrze [zapachowe], 
środki zapachowe do pomieszczeń, preparaty zapachowe 
do pomieszczeń, środki zapachowe do samochodów, sole 
zapachowe do kąpieli, saszetki zapachowe do bielizny, środki 
perfumeryjne i zapachowe, spraye zapachowe do odświeża-
nia tkanin, środki zapachowe do celów domowych, zapa-
chowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, mydła i żele, mydła 
kosmetyczne, mydła antybakteryjne, perfumowane mydła, 
mydła nielecznicze, mydła w płynie, mydła w kremie, mydła 
w kostce, produkty z mydła, mydła do pielęgnacji ciała, mydła 
w płynie do kąpieli, mydło migdałowe, mydło pielęgnacyjne, 
mydło do skóry, mydło w płynie do kąpieli stóp, nielecznicze 
preparaty do masażu, kremy do masażu, nie do celów leczni-
czych, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, wo-
ski do masażu, substancje zapachowe do użytku osobistego, 
zapachowe kremy do ciała, olejek lawendowy, olejek lawen-
dowy do użytku kosmetycznego, olejek z drzewa herbacia-
nego, 5 odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla 
ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy 
diety do użytku dietetycznego, suplementy diety składające 
się z witamin, suplementy diety sporządzone głównie z wi-
tamin, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, 
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami 
dietetycznymi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone 
do celów leczniczych, ziołowe suplementy diety dla osób 
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, produkty 
farmaceutyczne do leczenia chorób dróg oddechowych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne an-
tybakteryjne, przeciwbakteryjne preparaty farmaceutyczne, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu odde-
chowego, mydła do celów leczniczych, 44 aromaterapia, 
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

(210) 474508 (220) 2017 07 24
(731) URBAŃSKI MACIEJ FUTURUM STUDIO, Borówiec
(540) FUTURUM STUDIO
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, 
agencje reklamowe, analiza danych i statystyk dotyczących 
badań rynkowych, analiza odbioru reklamy, analiza reakcji 
na reklamę i badania rynkowe, analiza trendów marketingo-
wych, analiza w zakresie marketingu, analizy badań rynko-
wych, badania opinii publicznej, badania rynku do celów 
reklamowych, badania rynku i badania marketingowe, ba-
dania w dziedzinie strategii marketingowych, badania w za-
kresie reklamy, badania w zakresie wizerunku korporacyjne-
go, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo 
biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe w za-
kresie marketingu strategicznego, doradztwo dotyczące 
reklamy, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, doradz-
two dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodar-
czej, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działal-
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ności marketingowej, doradztwo marketingowe w zakresie 
mediów społecznościowych, doradztwo reklamowe i mar-
ketingowe, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketin-
gu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą i marketingu, doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo 
w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie promocji 
sprzedaży, doradztwo w zakresie public relations, doradz-
two w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, doradztwo 
w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, doradztwo 
w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo, kon-
sultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, do-
starczanie informacji marketingowych, dostarczanie infor-
macji marketingowych za pośrednictwem stron interneto-
wych, dostarczanie informacji na temat reklamy, dystrybucja 
broszur reklamowych, dystrybucja drukowanych materia-
łów promocyjnych za pośrednictwem poczty, dystrybucja 
drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja i roz-
powszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospek-
tów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja mate-
riałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych drogą pocztową, dys-
trybucja materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
dystrybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja poczto-
wych przesyłek reklamowych i dodatków reklamowych do-
łączonych do zwykłych wydań, dystrybucja produktów 
do celów reklamowych, dystrybucja prospektów do celów 
reklamowych, dystrybucja prospektów i próbek, dystrybu-
cja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów re-
klamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja 
ulotek reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków 
i próbek do celów reklamowych, elektroniczne publikowa-
nie druków w celach reklamowych, fotokopiowanie, groma-
dzenie informacji związanych z reklamą, informacja marke-
tingowa, kampanie marketingowe, kompilacja reklam, kom-
pilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące reklamy, konsultacje w zakresie promocji działalno-
ści gospodarczej, konsultacje związane z organizacją kam-
panii promocyjnych na rzecz firm, kopiowanie akt [papier], 
kopiowanie dokumentów na rzecz osób trzecich, kopiowa-
nie zapisów [papier], kserografia, marketing bezpośredni, 
marketing dotyczący promocji, marketing handlowy [inny 
niż sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing inter-
netowy, marketing towarów i usług na rzecz innych, nego-
cjowanie kontraktów reklamowych, obróbka tekstów, ocena 
statystyczna danych marketingowych, oceny szacunkowe 
do celów marketingowych, ogłoszenia drobne, opracowy-
wanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamo-
wych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingo-
wych na rzecz innych, opracowywanie kampanii promocyj-
nych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingo-
wych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, 
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, 
organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, 
pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pisanie tekstów 
reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, rozle-
pianie plakatów reklamowych, planowanie strategii marke-
tingowych, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębior-
stwem handlowym w zakresie reklamy, pomoc w zakresie 
działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, po-
moc w zakresie marketingu, porady w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania 

marketingowego, porady w zakresie marketingu, pośred-
nictwo w zakresie reklamy, powielanie [kopiowanie] doku-
mentów, powielanie dokumentów, powielanie dokumen-
tów [usługi fotokopiowania dokumentów], powielanie ry-
sunków, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Inter-
necie, produkcja filmów reklamowych, produkcja i dystry-
bucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja materia-
łów reklamowych i reklam, produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów marketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych 
w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo do celów 
reklamowych, produkcja reklam, produkcja reklam kino-
wych, produkcja reklam radiowych, produkcja reklam tele-
wizyjnych i radiowych, produkcja wizualnych materiałów 
reklamowych, projektowanie badań marketingowych, pro-
jektowanie broszur reklamowych, projektowanie logo rekla-
mowych, projektowanie materiałów reklamowych, projek-
towanie ulotek reklamowych, promocja sprzedaży, promo-
cja, reklama i marketing stron internetowych on-line, pro-
mowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie 
działalności gospodarczej, promowanie koncertów muzycz-
nych, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowi-
zualnych, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trze-
cich] poprzez przygotowywanie reklam, promowanie towa-
rów i usług osób trzecich, internetowych, prowadzenie ba-
dań marketingowych, prowadzenie badań w dziedzinie pu-
blic relations, przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przy-
gotowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie 
audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, przygo-
towywanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie 
handlowych tekstów reklamowych, przygotowywanie i roz-
mieszczanie reklam, przygotowywanie i umieszczanie re-
klam na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i umieszcza-
nie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, przygoto-
wywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie mate-
riałów reklamowych, przygotowywanie planów marketin-
gowych, przygotowywanie pokazów dźwiękowych i/lub 
wizualnych na rzecz firm, przygotowywanie prezentacji 
do celów działalności gospodarczej, przygotowywanie pre-
zentacji w celach handlowych, przygotowywanie prezenta-
cji w celach reklamowych, przygotowywanie publikacji re-
klamowych, przygotowywanie reklam, przygotowywanie 
reklam dla osób trzecich, przygotowywanie reklam praso-
wych, przygotowywanie ulotek reklamowych, publikacja 
reklam, publikacja treści reklamowych, publikowanie dru-
ków do celów reklamowych, publikowanie materiałów i tek-
stów reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych, re-
klama, reklama banerowa, reklama i marketing, reklama 
i usługi reklamowe, reklama na billboardach elektronicz-
nych, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszu-
rach i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, re-
klama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama w zakre-
sie filmów kinowych, reklama za pomocą marketingu bez-
pośredniego, reklama za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, w szczególności Internetu, reklama zewnętrzna, 
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, przy-
gotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe i telewi-
zyjne, reklamy telewizyjne, reprodukcja materiału reklamo-
wego, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnia-
nie broszur reklamowych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie 
reklam, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, rozwój 
kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, skomputery-
zowana promocja działalności gospodarczej, sondowanie 
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rynku, sporządzanie raportów do celów marketingowych, 
tworzenie reportaży reklamowych, tworzenie tekstów rekla-
mowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu re-
klamowego i mediów, udzielanie informacji dotyczących 
marketingu, udzielanie informacji związanych z reklamą, 
umieszczanie reklam, usługi agencji marketingowych, usłu-
gi agencji reklamowych, usługi badawcze w zakresie rekla-
my i marketingu, usługi doradcze dotyczące promocji sprze-
daży, usługi doradcze odnoszące się do akcji promocyjnych, 
usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi doradztwa 
w zakresie marketingu, usługi informacyjne dotyczące rekla-
my, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi kon-
sultingowe dotyczące reklamy, usługi marketingowe, usługi 
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek interneto-
wych, usługi planowania w zakresie reklamy, audiowizual-
nych, usługi promocyjne i reklamowe, usługi public rela-
tions, usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do ce-
lów promocyjnych, usługi reklamowe, usługi reklamowe dla 
architektów, usługi reklamowe dla branży literackiej, usługi 
reklamowe dla kwiaciarzy, usługi reklamowe dotyczące baz 
danych, usługi reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamo-
we dotyczące hoteli, usługi reklamowe dotyczące inwestycji 
finansowych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 
usługi reklamowe dotyczące przemysłu morskiego, usługi 
reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, usługi 
reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, 
usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, usługi re-
klamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingo-
we świadczone kanałów łącznościowych, usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecz-
nościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i promocyjne, 
usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsul-
tacje, usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu 
telewizji, radia, poczty, usługi reklamowe i promocyjne 
w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu pro-
mowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe 
na rzecz innych, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsa-
mości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe 
świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje reklamo-
we, usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, 
usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, 
usługi reklamowe w zakresie artykułów perfumeryjnych, 
usługi reklamowe w zakresie branży podróżniczej, usługi re-
klamowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów, 
usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi reklamowe 
w zakresie produktów farmaceutycznych, usługi reklamowe 
w zakresie promocji napojów, usługi reklamowe w zakresie 
promocji sprzedaży napojów, usługi reklamowe w zakresie 
promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych pa-
pierów wartościowych, usługi reklamowe w zakresie sprze-
daży towarów, usługi reklamowe w zakresie turystyki i po-
dróży, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi 
reklamowe związane z książkami, usługi reklamowe związa-
ne z pojazdami samochodowymi, usługi reklamowe związa-
ne z pracami publicznymi, usługi reklamowe związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi reklamo-
we związane z przemysłem pojazdów mechanicznych, usłu-
gi reklamowe związane z przemysłem transportowym, usłu-
gi reklamowe związane z rekrutacją personelu, usługi rekla-
mowe związane z robotami publicznymi, usługi reklamowe, 
promocyjne i public relations, usługi reklamowe, w szcze-
gólności w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe, 
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi rekla-
my graficznej, usługi reklamy prasowej, usługi reklamy ze-
wnętrznej, usługi w zakresie analiz i badań rynku, usługi 
w zakresie marketingu gospodarczego, usługi w zakresie 

marketingu produktów, usługi w zakresie oceny marki, usłu-
gi w zakresie oceny rynku, usługi w zakresie ogłoszeń drob-
nych, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów 
reklamowych, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw 
za pośrednictwem Internetu i innych mediów, usługi w za-
kresie promocji, usługi w zakresie promocji działalności go-
spodarczej świadczone za pośrednictwem środków audio-
wizualnych, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi 
w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w za-
kresie reklamy, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi 
w zakresie reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy 
i promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy prasowej, 
usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie 
tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie tworzenia mar-
ki, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, wydawanie i ak-
tualizacja tekstów reklamowych, wydawanie ulotek rekla-
mowych, wykonywanie materiałów reklamowych, wynajem 
billboardów, wynajem materiałów reklamowych, wynajem 
pomocy reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej 
i materiałów reklamowych, wynajem powierzchni reklamo-
wej na stronach internetowych, wynajem powierzchni re-
klamowej w broszurach, wynajem przestrzeni reklamowej 
on-line, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wy-
najem tablic do celów reklamowych, wynajmowanie po-
wierzchni na cele reklamowe, marketingowych, wypożycza-
nie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlo-
wych, wypożyczanie urządzeń reklamowych, zamieszczanie 
ogłoszeń dla osób trzecich, 40 cyfrowe odnawianie fotogra-
fii, cyfrowe polepszanie zdjęć, druk sitowy, druk typograficz-
ny, druk wywabowy, drukowanie, drukowanie 3D, drukowa-
nie cyfrowe, drukowanie cyfrowo przechowywanych obra-
zów i zdjęć, drukowanie dokumentów z nośników cyfro-
wych, drukowanie fotograficzne, drukowanie fotografii 
z nośników cyfrowych, drukowanie fotograwiury, drukowa-
nie książek, drukowanie na wełnie, drukowanie obrazów 
na przedmiotach, drukowanie offsetowe, drukowanie 
ozdobnych wzorów na opakowaniach prezentów, drukowa-
nie portretów, drukowanie przezroczy fotograficznych, dru-
kowanie reklam, drukowanie szablonów, drukowanie wklę-
słe, drukowanie wzorów, drukowanie wzorów dla osób trze-
cich, drukowanie wzorów na dywanach, drukowanie zdjęć, 
drukowanie znaczków, drukowanie, na zamówienie, nazw 
firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promo-
cyjnych i reklamowych, introligatorstwo, kolacjonowanie 
maszynopisów [oprawy introligatorskie], kolacjonowanie 
materiałów drukowanych [oprawy introligatorskie], kolacjo-
nowanie materiałów kopiowanych [oprawy introligatorskie], 
kopiowanie dysków dźwiękowych, kopiowanie dysków wi-
deo, kopiowanie filmów, kopiowanie filmów fotograficz-
nych, kopiowanie przezroczy, kopiowanie slajdów fotogra-
ficznych, kopiowanie zdjęć, laminowanie, laminowanie pa-
pieru, laminowanie tworzyw sztucznych, malowanie sito-
drukiem, nadruk wzorów na tkaninach, nadrukowywanie 
koszulek z krótkim rękawem, nadrukowywanie, na zamó-
wienie, ozdobnych wzorów na odzież, nakładanie wypu-
kłych wzorów na powierzchnie tekturowe, obróbka filmów 
fotograficznych, obróbka filmów i obróbka fotograficzna, 
obróbka fotograficzna, obróbka fotograficzna [wywoływa-
nie zdjęć], obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw 
sztucznych, obróbka i przetwarzanie papieru, obróbka ma-
teriałów wiązką laserową, obróbka zdjęć fotograficznych, 
oddzielania kolorów [obróbka], odnawianie fotografii, opra-
wa dokumentów, oprawa książek lub dokumentów, opra-
wianie książek, powiększanie odbitek fotograficznych, po-
większanie prac graficznych, powiększanie zdjęć, przeno-
szenie filmów fotograficznych na taśmę wideo, przenosze-
nie fotografii na płyty kompaktowe, przenoszenie klisz foto-
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graficznych na taśmy wideo, przenoszenie odbitek fotogra-
ficznych, przenoszenie przeźroczy fotograficznych, prze-
twarzanie filmów fotograficznych i kinematograficznych, 
przetwarzanie przeźroczy i druków, remastering filmów 
z jednego formatu na inny, reprodukcja dzieł muzealnych, 
reprodukcja fotografii, reprodukcja odbitek fotograficznych, 
reprodukcja przeźroczy fotograficznych, retusz fotograficz-
ny, sitodruk, składanie tekstu, typografia, udzielanie informa-
cji dotyczących usług drukarskich, udzielanie informacji 
związanych z usługami drukowania fotograficznego, udzie-
lanie informacji związanych z usługami introligatorskimi, 
udzielanie informacji związanych z usługami obróbki papie-
ru, udzielanie informacji związanych z usługami powiększa-
nia fotograficznego, udzielanie informacji związanych z wy-
pożyczaniem maszyn i urządzeń drukarskich, udzielanie in-
formacji związanych z wywoływaniem filmów fotograficz-
nych, usługi cyfrowego drukowania książek i innych doku-
mentów na zamówienie, usługi diazotypii do stosowania 
w kopiowaniu dokumentów, usługi drukowania, usługi dru-
ku na tkaninach, usługi druku na tkaninach, usługi druku of-
fsetowego, usługi grawerowania pieczątek gumowych, 
usługi grawerowania pieczęci, usługi grawerowania tabli-
czek z nazwiskiem, usługi informacyjne dotyczące obróbki 
filmów fotograficznych, usługi informacyjne dotyczące wy-
konywania odbitek z filmów fotograficznych, usługi odna-
wiania fotografii, usługi składania druku, usługi w zakresie 
drukowania materiałów papierniczych, usługi w zakresie fo-
tokompozycji, usługi wykańczania druków, usługi wykań-
czania druków [cięcie], usługi wykańczania druków [introli-
gatorstwo], usługi wykańczania druków [składanie], usługi 
z zakresu przenoszenia odbitek fotograficznych na taśmy 
wideo, utrwalanie fotografii, utrwalanie i konserwacja foto-
grafii, wywoływanie filmów fotograficznych, wywoływanie 
filmów i powielanie fotografii, wywoływanie fotograficzne, 
wywoływanie i obróbka filmów.

(210) 474509 (220) 2017 07 24
(731) FAJKIS MARIAN, Wodzisław Śląski
(540) TH RYBNIK

(531) 29.01.12, 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z paliwami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwa-
mi, 37 usługi budowlane, wynajem maszyn budowlanych, 
wynajem narzędzi budowlanych, sprzątanie terenów pu-
blicznych, sprzątanie terenów miejskich, izolacja, konserwa-
cja i naprawa maszyn, rozbiórka budynków, wydobywanie 
żwiru, wydobywanie surowców naturalnych, budowa dróg, 
budowa linii kolejowych, 39 rozładunek towarów, transport 
drogowy, transport samochodowy, transport towarów, usłu-
gi wywozu odpadów, wywóz odpadów (transport), przewóz 
samochodami ciężarowymi.

(210) 474513 (220) 2017 07 24
(731) CHEBA KATARZYNA FORMIKA, Kraków
(540) OSSO OssoDiCane. accessori per animali

(531) 03.01.24, 04.05.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 smycze, obroże dla zwierząt domowych, 
ubranka, koce, uprzęże, odzież, okrycia dla zwierząt.

(210) 474514 (220) 2017 07 24
(731) INTER IBERICA INVESTMENTS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) COFFEE BREAK
(510), (511) 30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, kakao 
i nienaturalna kawa, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cu-
kier, miód, przyprawy, lód, 35 usługi prowadzenia sklepów 
oraz hurtowni z kawą, usługi prowadzenia sklepów oraz hur-
towni z akcesoriami do parzenia i podawania kawy, 40 usługi 
palarni kawy, 43 usługi kawiarni, kafeterii, barów, restauracji, 
cukierni, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem oraz catering.

(210) 474517 (220) 2017 07 24
(731) LEWARTOWSKA IZABELA MADE BY US, Łódź
(540) LOVE DEALER
(510), (511) 18 etui na karty (portfele), etui na karty kredy-
towe (portfele), aktówki, torby, torebki, 25 koszule z krótkimi 
rękawami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki (odzież), 
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, apasz-
ki (chustki),  bandany na szyję, bielizna osobista, bielizna 
wchłaniająca pot, biustonosze, body (bielizna), bokserki, buty 
sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, chustki (apasz-
ki), czapki (nakrycia głowy), odzież ze skóry, podkoszulki bez 
rękawów, podkoszulki sportowe, rękawiczki, 41 doradztwo 
zawodowe, produkcja muzyczna, usługi artystów estrado-
wych, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi tre-
nerskie, usługi w zakresie komponowania muzyki.

(210) 474538 (220) 2017 07 24
(731) WIELIŃSKI MARCIN, Rybnik
(540) CISZA BESKIDU
(510), (511) 43 hotele, domy wczasowe, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
pensjonaty, wynajmowanie pomieszczeń na posiedzenia, 
konferencje, spotkania integracyjne, bary szybkiej obsługi, 
biura zakwaterowania, domy turystyczne, rezerwacja miejsc 
w pensjonatach i hotelach, rezerwacja kwater na pobyt 
czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 44 usługi klinik 
medycznych, stomatologicznych, usługi kuracji uzdrowisko-
wych, sanatoria.
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(210) 474552 (220) 2017 07 24
(731) PAJĄK JAROSŁAW ADAM, Ćmińsk
(540) Kabaret Weźrzesz
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, występy kabaretowe, 
usługi artystów teatralnych, publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, produkcja przedstawień teatralnych, realiza-
cja spektakli, telewizyjne programy rozrywkowe, informacja 
o imprezach rozrywkowych, wystawianie spektakli, usługi 
świadczone przez studia nagrań, produkcja filmów na ta-
śmach wideo, organizowanie spektakli impresariat w działal-
ności artystycznej, pisanie scenariuszy, usługi w zakresie two-
rzenia kompozycji muzycznych, pisanie tekstów innych niż 
reklamowe, organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi 
artystów kabaretowych.

(210) 474566 (220) 2017 07 25
(731) QUBUS HOTEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) ALTO HOTELS
(510), (511) 43 usługi hotelowe.

(210) 474569 (220) 2017 07 25
(731) NEXTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) mobalu

(531) 16.01.11, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne 
dla konsumentów (sprzedaż za pośrednictwem sklepu inter-
netowego) w zakresie telekomunikacji i techniki mobilnej.

(210) 474571 (220) 2017 07 25
(731) ULENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ULENA

(531) 26.15.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 palety transportowe metalowe, różnorodne 
konstrukcje stalowe, budowlane materiały metalowe, 9 obu-
dowy urządzeń elektrycznych i elektronicznych, obudowy 
komputerów, 20 regały sklepowe, regały wystawiennicze, 
regały magazynowe, regały archiwizacyjne, regały biblio-
teczne, meble sklepowe, palety skrzyniowe, palety transpor-
towe niemetalowe, regały paletowe wysokiego składowania, 
meble metalowe, stojaki ekspozycyjne, wieszaki ubraniowe, 
40 spawanie, lutowanie, zgrzewanie, cięcie metali, obórka 
i walcowanie mebli.

(210) 474577 (220) 2017 07 25
(731) FH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stefanowo
(540) MATEJKI GALERIA

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, usługi 
w zakresie pośrednictwa w handlu i zarządzaniu nierucho-
mościami, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie majątkiem 
nieruchomym i ruchomym, pośrednictwo w kupnie, sprze-
daży i najmie nieruchomości, gruntów, wycena nierucho-
mości, doradztwo finansowe, wynajmowanie pomieszczeń 
biurowych.

(210) 474578 (220) 2017 07 25
(731) FH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stefanowo
(540) 1889 Pałac Schaffgotsch

(531) 02.01.02, 24.01.08, 24.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, usługi 
w zakresie pośrednictwa w handlu i zarządzaniu nierucho-
mościami, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie majątkiem 
nieruchomym i ruchomym, pośrednictwo w kupnie, sprze-
daży i najmie nieruchomości, gruntów, wycena nierucho-
mości, doradztwo finansowe, wynajmowanie pomieszczeń 
biurowych.

(210) 474582 (220) 2017 07 25
(731) MASZOTA KRZYSZTOF, Pruszcz Gdański
(540) CONCIERGE FINANCE JASNA STRONA FINANSÓW
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, 
marketing, marketing bezpośredni,  marketing finansowy, 
usługi agencji marketingowych, planowanie strategii marke-
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tingowych, usługi doradcze w zakresie marketingu, badania 
rynku i badania marketingowe, organizowanie wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, public relations, reklama, telemarketing. 
kampanie marketingowe w mediach społecznościowych, 
rozprowadzanie gadżetów reklamowych, prezentowanie 
produktów finansowych w mediach komunikacji w celach 
sprzedaży detalicznej, prezentowanie produktów szkole-
niowych w mediach komunikacji w celach sprzedaży deta-
licznej, 36 usługi finansowe, informacje finansowe, badania 
finansowe, indywidualne  planowanie finansowe, finansowe 
usługi konsultingowe, doradcze usługi zarządzania finanso-
wego, 41 szkolenia, szkolenia edukacyjne, szkolenia bizne-
sowe, szkolenia związane z  finansami, szkolenia w zakresie 
kwalifikacji zawodowych, usługi konsultacyjne związane 
ze szkoleniami pracowników, usługi doradcze związane 
z przygotowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia].

(210) 474583 (220) 2017 07 25
(731) MASZOTA KRZYSZTOF, Pruszcz Gdański
(540) BAY apartments

(531) 03.07.09, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem apartamentów, wynajem miesz-
kań, studio, pokoi, wynajem pomieszczeń biurowych, 39 wy-
najem łodzi, łodzi motorowych, jachtów, przechowywanie 
łodzi, 43 usługi hotelowe, usługi rezerwacji pokoi, usługi re-
cepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania, zakwaterowa-
nie tymczasowe w domach i mieszkaniach wakacyjnych, za-
kwaterowanie w apartamentach, pensjonaty, motele, domy 
turystyczne.

(210) 474584 (220) 2017 07 25
(731) MASZOTA KRZYSZTOF, Pruszcz Gdański
(540) CONCIERGE FINANCE jasna strona finansów

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingo-
we, marketing, marketing bezpośredni, marketing finanso-
wy, usługi agencji marketingowych, planowanie strategii 
marketingowych, usługi doradcze w zakresie marketingu, 
badania rynku i badania marketingowe, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, public relations, reklama, 
telemarketing, kompanie marketingowe w mediach spo-
łecznościowych, rozprowadzanie gadżetów reklamowych, 
prezentowanie produktów finansowych w mediach ko-
munikacji w celach sprzedaży detalicznej, prezentowanie 
produktów szkoleniowych w mediach komunikacji w ce-

lach sprzedaży detalicznej, 36 usługi finansowe, informacje 
finansowe, badania finansowe, indywidualne planowanie 
finansowe, finansowe usługi konsultingowe, doradcze usłu-
gi zarządzania finansowego, 41 szkolenia, szkolenia eduka-
cyjne, szkolenia biznesowe, szkolenia związane z finansami, 
szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, usługi kon-
sultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, usługi 
doradcze związane z przygotowaniem i prowadzeniem 
warsztatów [szkolenia].

(210) 474586 (220) 2017 07 26
(731) CALLEJA SERGIO, Warszawa
(540) Nehi

(531) 01.15.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzują-
ce, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje owo-
cowe, napoje izotoniczne, soki owocowe, esencje do sporzą-
dzania napojów, syropy do sporządzania napojów.

(210) 474589 (220) 2017 07 26
(731) ZIELIŃSKA BEATA, Warszawa
(540) ZEBRA
(510), (511) 7 przenośniki, w szczególności przenośniki 
przemysłowe, taśmowe, bezzałogowe przenośniki trans-
portowe będące maszynami do manipulowania ładunkiem, 
części zamienne i podzespoły do maszyn przemysłowych, 
w szczególności taśmy i pasy przenośnikowe, pasy napędo-
we i transportujące, automatyczne instalacje przenośnikowe, 
koła zębate, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądo-
wych, przekładnie do maszyn, łańcuchy napędowe inne niż 
do pojazdów lądowych, łańcuchy transportujące, 35 sprze-
daż detaliczna i hurtowa: przenośników, w szczególności 
przenośników przemysłowych, taśmowych, bezzałogowych 
przenośników transportowych będących maszynami do ma-
nipulowania ładunkiem, części zamiennych i podzespołów 
do maszyn przemysłowych, w szczególności taśm i pasów 
przenośnikowych, pasów napędowych i transportujących, 
automatycznych instalacji przenośnikowych, kół zębatych, 
silników elektrycznych innych niż do pojazdów lądowych, 
przekładni do maszyn, łańcuchów napędowych innych 
niż do pojazdów lądowych, łańcuchów transportujących, 
37 usługi instalacyjne i serwisowe w odniesieniu do prze-
nośników, w szczególności przenośników przemysłowych, 
taśmowych, bezzałogowych przenośników transportowych 
będących maszynami do manipulowania ładunkiem, czę-
ści zamiennych i podzespołów do maszyn przemysłowych, 
w szczególności taśm i pasów przenośnikowych, pasów 
napędowych i transportujących, automatycznych instala-
cji przenośnikowych, kół zębatych, silników elektrycznych 
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innych niż do pojazdów lądowych, przekładni do maszyn, 
łańcuchów napędowych innych niż do pojazdów lądowych, 
łańcuchów transportujących.

(210) 474595 (220) 2017 07 26
(731) KANCELARIA OSTROWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Toruń
(540) PATENT NA ©REATYWNOŚĆ
(510), (511) 38 komunikacja za pośrednictwem blogów 
on-line, 41 edukacja prawna, kursy szkoleniowe w dziedzi-
nie prawa, nauczanie prawa, publikowanie dokumentów 
z dziedziny prawa, w tym publikowanie on-line, publiko-
wanie materiałów drukowanych dotyczących prawa, usługi 
wydawnicze materiałów z dziedziny prawa, prowadzenie 
błoga prawniczego, szkolenia z zakresu świadczenia usług 
prawnych, organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów 
i wystaw o tematyce prawnej i biznesowej, 45 usługi praw-
ne, badania prawne, w tym świadczone on-line, dostarcza-
nie informacji prawnych, kompilacja informacji prawnych, 
udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagad-
nień prawnych, konsultacje z zakresu prawa własności 
intelektualnej.

(210) 474597 (220) 2017 07 26
(731) KANCELARIA OSTROWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Toruń
(540)	 K•RAJ	PODATKOWY
(510), (511) 38 komunikacja za pośrednictwem blogów 
on-line, 41 edukacja prawna, kursy szkoleniowe w dziedzi-
nie prawa, nauczanie prawa, publikowanie dokumentów 
z dziedziny prawa, w tym publikowanie on-line, publiko-
wanie materiałów drukowanych dotyczących prawa, usługi 
wydawnicze materiałów z dziedziny prawa, prowadzenie 
błoga prawniczego, szkolenia z zakresu świadczenia usług 
prawnych, organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów 
i wystaw o tematyce prawnej i biznesowej, 45 usługi praw-
ne, badania prawne, w tym świadczone on-line, dostarcza-
nie informacji prawnych, kompilacja informacji prawnych, 
udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagad-
nień prawnych, konsultacje z zakresu prawa podatkowego.

(210) 474600 (220) 2017 07 26
(731) J.M.S. SPÓŁKA Z O OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Piwnica Rajców BROWAR RESTAURACJA GDAŃSK

(531) 05.11.15, 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 40 konserwacja napojów, produkcja cydru 
na rzecz innych, usługi browarnicze, usługi destylacji alko-
holu, warzenie piwa, wynajem maszyn i urządzeń do prze-
twarzania napojów, 43 doradztwo kulinarne, dostarczanie 
posiłków do bezpośredniego spożycia, imprezy firmowe 
[zapewnianie jedzenia i napojów], informacja o usługach 
restauracyjnych, obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, organizacja przyjęć we-
selnych [żywność i napoje], organizacja przyjęć weselnych 
[miejsca], organizowanie bankietów, przygotowywanie i za-
opatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego, re-
stauracje dla turystów, serwowanie napojów alkoholowych, 
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości 
towarzyskie na specjalne okazje, udzielanie informacji zwią-
zanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi re-
stauracyjne, usługi w zakresie gotowania posiłków, wynajem 
pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wynajem pomiesz-
czeń na uroczystości towarzyskie, zajazdy dla turystów, za-
pewnianie pomieszczeń na uroczystości.

(210) 474651 (220) 2017 07 27
(731) LEWKO KATARZYNA GYM & JUICE, Kraków
(540) TiB

(531) 05.03.14, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, 5 biał-
kowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżyw-
cze suplementy diety, preparaty witaminowe, suplementy 
diety zawierające białko, suplementy diety zawierające droż-
dże, przeciwutleniające suplementy diety, 29 chipsy ziemnia-
czane, daktyle, dżemy, hummus, jaja, krewetki, masło, mleko 
kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, 
mrożone owoce, nasiona słonecznika, oliwa z oliwek z pierw-
szego tłoczenia, rodzynki, spożywczy olej kokosowy, spo-
żywczy olej sezamowy, tahini, tofu, 30 bułki, chałwa, chleb, 
chleb bezdrożdżowy, ciasto w proszku, cukier palmowy, cur-
ry, cynamon, czekolada, czosnek mielony, goździki, herbata, 
kakao, kasze spożywcze, kawa, keczup, kurkuma, kuskus, ma-
karony, mąka, miód, musztarda, ocet, orzechy w czekoladzie, 
papryka, pasta migdałowa, pesto, pieprz, płatki kukurydzia-
ne, preparaty roślinne zastępujące kawę, przyprawy korzen-
ne, ryż, siemię lniane do celów kulinarnych, słodziki natural-
ne, soda oczyszczana, sos sojowy, sosy, sosy do makaronów, 
sosy owocowe, sosy pomidorowe, sól kuchenna, syropy 
i melasa, tapioka, zboża, ziele angielskie, zioła do celów spo-
żywczych, przyprawy, papryka, przyprawy suche, przyprawy 
korzenne, przyprawy jadalne, przyprawy w proszku, ziarna 
sezamu, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, 
sól, przyprawy i dodatki smakowe.
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(210) 474652 (220) 2017 07 27
(731) LEWKO KATARZYNA GYM & JUICE, Kraków
(540) This is BIO

(531) 01.15.11, 07.01.09, 07.01.13, 05.01.03, 05.07.13, 05.03.20, 
06.07.07, 26.01.16, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.15, 05.07.25

(510), (511) 3 kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, 5 biał-
kowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżyw-
cze suplementy diety, preparaty witaminowe, suplementy 
diety zawierające białko, suplementy diety zawierające droż-
dże, przeciwutleniające suplementy diety, 29 chipsy ziemnia-
czane, daktyle, dżemy, hummus, jaja, krewetki, masło, mleko 
kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, 
mrożone owoce, nasiona słonecznika, oliwa z oliwek z pierw-
szego tłoczenia, rodzynki, spożywczy olej kokosowy, spo-
żywczy olej sezamowy, tahini, tofu, 30 bułki, chałwa, chleb, 
chleb bezdrożdżowy, ciasto w proszku, cukier palmowy, cur-
ry, cynamon, czekolada, czosnek mielony, goździki, herbata, 
kakao, kasze spożywcze, kawa, keczup, kurkuma, kuskus, ma-
karony, mąka, miód, musztarda, ocet, orzechy w czekoladzie, 
papryka, pasta migdałowa, pesto, pieprz, płatki kukurydzia-
ne, preparaty roślinne zastępujące kawę, przyprawy korzen-
ne, ryż, siemię lniane do celów kulinarnych, słodziki natural-
ne, soda oczyszczana, sos sojowy, sosy, sosy do makaronów, 
sosy owocowe, sosy pomidorowe, sól kuchenna, syropy 
i melasa, tapioka, zboża, ziarna sezamu, ziele angielskie, zio-
ła do celów spożywczych, przyprawy, papryka, przyprawy 
suche, przyprawy korzenne, przyprawy jadalne, przyprawy 
w proszku, ziarna sezamu, koncentraty warzywne stosowane 
jako przyprawy, sól, przyprawy i dodatki smakowe.

(210) 474654 (220) 2017 07 27
(731) IMMERGAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) LSI LICENCJONOWANY SERWIS IMMERGAS

(531) 26.05.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie 
kominów, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja 
i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa pieców, grzej-
ników, kotłów i pozostałych urządzeń grzewczych, konsul-
tacje budowlane, montaż i naprawa instalacji grzewczych, 
nadzór budowlany, naprawa pomp, usługi doradztwa bu-
dowlanego, usługi hydrauliczne, usługi instalacji i naprawy 
kotłów, bojlerów, urządzeń grzewczych, systemów komi-
nowych, grzejników, przepływowych podgrzewaczy C.W.U, 
zasobników C.W.U, termostatów i sterowników, zmiękczaczy 

wody, systemów ogrzewania podłogowego, usługi insta-
lacji i naprawy instalacji na panele słoneczne lub instalacji 
fotowoltaicznych.

(210) 474655 (220) 2017 07 27
(731) LEWKO KATARZYNA GYM & JUICE, Kraków
(540) TiB
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, 5 biał-
kowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżyw-
cze suplementy diety, preparaty witaminowe, suplementy 
diety zawierające białko, suplementy diety zawierające droż-
dże, przeciwutleniające suplementy diety, 29 chipsy ziemnia-
czane, daktyle, dżemy, hummus, jaja, krewetki, masło, mleko 
kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, 
mrożone owoce, nasiona słonecznika, oliwa z oliwek z pierw-
szego tłoczenia, rodzynki, spożywczy olej kokosowy, spo-
żywczy olej sezamowy, tahini, tofu, 30 bułki, chałwa, chleb, 
chleb bezdrożdżowy, ciasto w proszku, cukier palmowy, cur-
ry, cynamon, czekolada, czosnek mielony, goździki, herbata, 
kakao, kasze spożywcze, kawa, keczup, kurkuma, kuskus, ma-
karony, mąka, miód, musztarda, ocet, orzechy w czekoladzie, 
papryka, pasta migdałowa, pesto, pieprz, płatki kukurydzia-
ne, preparaty roślinne zastępujące kawę, przyprawy korzen-
ne, ryż, siemię lniane do celów kulinarnych, słodziki natural-
ne, soda oczyszczana, sos sojowy, sosy, sosy do makaronów, 
sosy owocowe, sosy pomidorowe, sól kuchenna, syropy 
i melasa, tapioka, zboża, ziarna sezamu, ziele angielskie, zio-
ła do celów spożywczych, przyprawy, papryka, przyprawy 
suche, przyprawy korzenne, przyprawy jadalne, przyprawy 
w proszku, ziarna sezamu, koncentraty warzywne stosowane 
jako przyprawy, sól, przyprawy i dodatki smakowe.

(210) 474656 (220) 2017 07 27
(731) IMMERGAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) PSI PARTNER SERWISOWY IMMERGAS

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie 
kominów, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja 
i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa pieców, grzej-
ników, kotłów i pozostałych urządzeń grzewczych, konsul-
tacje budowlane, montaż i naprawa instalacji grzewczych, 
nadzór budowlany, naprawa pomp, usługi doradztwa bu-
dowlanego, usługi hydrauliczne, usługi instalacji i naprawy 
kotłów, bojlerów, urządzeń grzewczych, systemów komi-
nowych, grzejników, przepływowych podgrzewaczy C.W.U, 
zasobników C.W.U, termostatów i sterowników, zmiękczaczy 
wody, systemów ogrzewania podłogowego, usługi insta-
lacji i naprawy instalacji na panele słoneczne lub instalacji 
fotowoltaicznych.

(210) 474658 (220) 2017 07 27
(731) SYSSITIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) SIECI PRAWDY
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(531) 26.04.09, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe 
utrwalone na taśmach, na płytach DVD, CD, VCD, płyty fono-
graficzne, taśmy video, taśmy magnetyczne, dyski optyczne 
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach 
multimedialnych, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, urzą-
dzenia przeznaczone dla rozrywki do użytku z zewnętrznym 
ekranem wyświetlającym lub monitorem, automaty sprzeda-
jące i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzu-
canie monety, programy komputerowe nagrane, urządzenia 
do liczenia i sortowania pieniędzy, sprzęt komputerowy, 
oprogramowanie komputerowe do wyszukiwania, kompila-
cji, indeksowania i organizacji informacji w obrębie indywi-
dualnych stacji roboczych, komputerów osobistych lub sieci 
komputerowych, oprogramowanie komputerowe do obsłu-
gi poczty elektronicznej i do komunikacji w grupach robo-
czych poprzez sieci komputerowe, oprogramowanie kompu-
terowe do tworzenia informacji, indeksów miejsc w sieci oraz 
indeksów innych źródeł informacji, 16 papierowe publikacje, 
wydawnictwa, katalogi branżowe, albumy, druki, prospekty, 
broszury, ulotki, foldery, informatory, afisze, plakaty, fotografie, 
nalepki, naklejki, papier, tektura i wyroby z tych materiałów 
nie ujęte w innych klasach, materiały introligatorskie, torby 
do pakowania z papieru i z tworzyw sztucznych, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 35 two-
rzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno - 
reklamowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, usługi 
edytorskie w dziedzinie reklamy, usługi rozpowszechniania 
wyrobów producentów w celach reklamowych, wynajem 
czasu i miejsca reklamowego, usługi w zakresie badania ryn-
ku oraz badania opinii publicznej, badania marketingowe, 
organizowanie i obsługa wystaw, giełd i targów handlowych 
i reklamowych, organizowanie gier, konkursów i loterii oraz 
imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym, z zastosowa-
niem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej 
oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych 
i optycznych nośników informacji, zarządzanie w działalno-
ści gospodarczej, administrowanie działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania oraz 
prowadzenia działalności gospodarczej, oferowanie w me-
diach produktów dla celów sprzedaży detalicznej, publika-
cje reklamowe, wydzielanie, wyszukiwanie i odzyskiwanie 
informacji oraz pozyskiwanie danych za pośrednictwem glo-
balnej sieci komputerowej, tworzenie indeksów informacji, 
indeksów miejsc w sieci oraz indeksów innych źródeł infor-
macji związanych z globalną siecią komputerową, odpłatne 
udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, 
usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektro-
nicznych i drukowanych zarządzanie planami lojalnościowy-
mi oraz promocyjnymi, marketing, badania i analiza rynku, 
badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji handlowych 
w Internecie, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udo-
stępnianie informacji z baz danych osobom trzecim, prenu-
merata prasy, organizowanie konferencji, gier, konkursów 
i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym 
z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej 
i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, ma-
gnetycznych i optycznych nośników informacji, oferowanie 
usług aukcyjnych w formie promocji, rozliczenia i rejestracja 
transakcji wymiany płatnych treści, 41 nauczanie, kształcenie, 
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie 
działalności wydawniczej, edycja i dystrybucja książek, tek-
stów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów, dostar-
czanie publikacji elektronicznych on-line, usługi księgarni 
elektronicznej, która dostarcza prasę, magazyny, fotografie, 

zdjęcia, książki on-line, organizowanie, obsługa i prowadze-
nie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, 
forum, konferencji, sympozjów, organizowanie konkursów, 
plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pik-
ników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych, kształ-
cenie praktyczne, szkolenia, dokształcanie i doradztwo 
zawodowe, zarządzanie portalami internetowymi, usługi 
reporterskie, organizowanie, montaż programów radiowych, 
telewizyjnych, udostępnianych przez Internet, produkcja 
filmów i widowisk, usługi filmowania i nagrywania, usługi 
doradcze w sprawie produkcji filmowej, prowadzenie pro-
gramów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych, kul-
turalnych, usługi w zakresie gier interaktywnych, interaktyw-
na rozrywka i usługi współzawodnictwa oraz usługi quizów 
elektronicznych, także dostarczane globalną siecią kompute-
rową lub przez Internet.

(210) 474665 (220) 2017 07 27
(731) IMMERGAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) LSI

(531) 26.05.22, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie 
kominów, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja 
i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa pieców, grzej-
ników, kotłów i pozostałych urządzeń grzewczych, konsul-
tacje budowlane, montaż i naprawa instalacji grzewczych, 
nadzór budowlany, naprawa pomp, usługi doradztwa bu-
dowlanego, usługi hydrauliczne, usługi instalacji i naprawy 
kotłów, bojlerów, urządzeń grzewczych, systemów komi-
nowych, grzejników, przepływowych podgrzewaczy C.W.U, 
zasobników C.W.U, termostatów i sterowników, zmiękczaczy 
wody, systemów ogrzewania podłogowego, usługi insta-
lacji i naprawy instalacji na panele słoneczne lub instalacji 
fotowoltaicznych.

(210) 474668 (220) 2017 07 27
(731) IMMERGAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) SI SERWIS IMMERGAS

(531) 26.05.01, 26.05.08, 26.05.18, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie 
kominów, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja 
i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa pieców, grzej-
ników, kotłów i pozostałych urządzeń grzewczych, konsul-
tacje budowlane, montaż i naprawa instalacji grzewczych, 
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nadzór budowlany, naprawa pomp, usługi doradztwa bu-
dowlanego, usługi hydrauliczne, usługi instalacji i naprawy 
kotłów, bojlerów, urządzeń grzewczych, systemów komi-
nowych, grzejników, przepływowych podgrzewaczy C.W.U, 
zasobników C.W.U, termostatów i sterowników, zmiękczaczy 
wody, systemów ogrzewania podłogowego, usługi insta-
lacji i naprawy instalacji na panele słoneczne lub instalacji 
fotowoltaicznych.

(210) 474670 (220) 2017 07 27
(731) IMMERGAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) PSI

(531) 26.04.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie 
kominów, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja 
i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa pieców, grzej-
ników, kotłów i pozostałych urządzeń grzewczych, konsul-
tacje budowlane, montaż i naprawa instalacji grzewczych, 
nadzór budowlany, naprawa pomp, usługi doradztwa bu-
dowlanego, usługi hydrauliczne, usługi instalacji i naprawy 
kotłów, bojlerów, urządzeń grzewczych, systemów komi-
nowych, grzejników, przepływowych podgrzewaczy C.W.U, 
zasobników C.W.U, termostatów i sterowników, zmiękczaczy 
wody, systemów ogrzewania podłogowego, usługi insta-
lacji i naprawy instalacji na panele słoneczne lub instalacji 
fotowoltaicznych.

(210) 474677 (220) 2017 07 27
(731) JANKOWSKI TOMASZ, Toruń
(540) SKUllZ

(531) 02.09.23, 27.05.01
(510), (511) 25 bandany, bielizna, bluzy sportowe, czap-
ki sportowe, koszulki z nadrukami, krótkie spodnie, kurtki, 
odzież dżinsowa, odzież sportowa, paski (odzież), spodnie, 
T-shirty z krótkim rękawem, wiatrówki.

(210) 474689 (220) 2017 07 27
(731) SZYMON WACHOWICZ, Kraków
(540) Medica Herbs

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 cayenne, plus piperyna - suplement diety, gol-
denseal wyciąg - suplement diety, cynamon wyciąg - suple-
ment diety, red clover wyciąg - suplement diety, vitex wy-
ciąg - suplement diety, schisandra wyciąg - suplement diety, 
yucca wyciąg - suplement diety, żeń-szeń koreański wyciąg 
- suplement diety, imbir wyciąg - suplement diety, graviola 
wyciąg - suplement diety, goldenseal wyciąg - suplement 
diety, ashwagandha ekstrakt - suplement diety, astragalus 
ekstrakt - suplement diety, sarsaparilla - smilax ekstrakt - su-
plement diety, tarczyca bajkalska ekstrakt - suplement diety, 
dzika róża / naturalna witamina C ekstrakt - suplement diety, 
amigdalina / witamina B17, ekstrakt - suplement diety, hout-
tuynia ekstrakt - suplement diety, echinacea ekstrakt - suple-
ment diety, reishi ekstrakt - suplement diety, bacopa / brah-
mi ekstrakt - suplement diety, piperyna ekstrakt - suplement 
diety, tarczyca bajkalska ekstrakt - suplement diety, kudzu 
ekstrakt - suplement diety, złocień maruna / feverfew eks-
tra - suplement diety, astaksantyna - suplement diety, kwas 
hialuronowy - suplement diety, garcinia HCA ekstrakt - su-
plement diety, dong quai ekstrakt - suplement diety, kurku-
ma - suplement diety, yerba mate ekstrakt - suplement diety,  
głóg / hawthorn ekstrakt - suplement diety, gotu kola eks-
trakt - suplement diety, koenzym Q10 - suplement diety, kwas 
alfa-liponowy (ALA) - suplement diety, maca ekstrakt - suple-
ment diety, moringa ekstrakt - suplement diety, resweratrol 
250 - suplement diety, ashwagandha ekstrakt - suplement 
diety, szczeć ekstrakt - suplement diety, pestki winogron eks-
trakt - suplement diety, żeń-szeń syberyjski ekstrakt - suple-
ment diety, liść oliwki ekstrakt - suplement diety, sarsaparilla 
ekstrakt - suplement diety, cordyceps mycelium sproszkowa-
ne - suplement diety, andrografis extract - suplement diety.

(210) 474690 (220) 2017 07 27
(731) ARMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) armet
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, metalowe 
konstrukcje do transportu, kable i druty metalowe (nie do ce-
lów elektrycznych), wyroby ślusarskie, rury metalowe, obrę-
cze i beczki metalowe, ogrodzenia, bramy, kraty, drzwi, okna 
metalowe, śruby, gwoździe, haki, kołki, nity, okucia do drzwi 
i okien, taśmy, dzwonki, imadła, kowadła, skrzynki do narzę-
dzi, na listy, skrzynie, kasetki i kasety metalowe, szafki, klucze, 
kłódki, zasuwy, zamki, rygle, łańcuchy, kolanka i rury metalo-
we, złączki, zawory, sprężyny, łóżka, osprzęt do mebli metalo-
wych, plomby, szyldy metalowe.

(210) 474691 (220) 2017 07 27
(731) SZYMON WACHOWICZ, Kraków
(540) AbsorBlend

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 cayenne plus piperyna - suplement diety, gol-
denseal wyciąg - suplement diety, cynamon wyciąg - suple-
ment diety, red clover wyciąg - suplement diety, vitex wy-
ciąg - suplement diety, schisandra wyciąg - suplement diety, 
yucca wyciąg - suplement diety, żeń-szeń koreański wyciąg 
- suplement diety, imbir wyciąg - suplement diety, graviola 
wyciąg - suplement diety, goldenseal wyciąg - suplement 
diety, ashwagandha ekstrakt - suplement diety, astragalus 
ekstrakt - suplement diety, sarsaparilla - smilax ekstrakt - su-
plement diety, tarczyca bajkalska ekstrakt - suplement diety, 
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dzika róża / naturalna witamina C ekstrakt - suplement diety, 
amigdalina / witamina B17 ekstrakt - suplement diety, hout-
tuynia ekstrakt - suplement diety, echinacea ekstrakt - suple-
ment diety, reishi ekstrakt - suplement diety, bacopa / brah-
mi ekstrakt - suplement diety, piperyna ekstrakt - suplement 
diety, tarczyca bajkalska ekstrakt - suplement diety, kudzu 
ekstrakt - suplement diety, złocień maruna / feverfew eks-
tra - suplement diety, astaksantyna - suplement diety, kwas 
hialuronowy - suplement diety, garcinia HCA ekstrakt - su-
plement diety, dong quai ekstrakt - suplement diety, kurku-
ma - suplement diety, yerba mate ekstrakt - suplement diety,  
głóg / hawthorn ekstrakt - suplement diety, gotu kola eks-
trakt - suplement diety, koenzym Q10 - suplement diety, kwas 
alfa-liponowy (ALA) - suplement diety, maca ekstrakt - suple-
ment diety, moringa ekstrakt - suplement diety, resweratrol 
250 - suplement diety, ashwagandha ekstrakt - suplement 
diety, szczeć ekstrakt - suplement diety, pestki winogron eks-
trakt - suplement diety, żeń-szeń syberyjski ekstrakt - suple-
ment diety, liść oliwki ekstrakt - suplement diety, sarsaparilla 
ekstrakt - suplement diety, cordyceps mycelium sproszkowa-
ne - suplement diety, andrografis extract - suplement diety.

(210) 474692 (220) 2017 07 27
(731) JAKUBIEC SEBASTIAN MATEUSZ, Kraków
(540) adseo
(510), (511) 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, reklama, usługi marketin-
gowe, usługi public relations, usługi reklamowe za pośred-
nictwem Internetu, agencje reklamowe, promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, reklama za pośred-
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności Interne-
tu, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez 
Internet, promocja online sieci komputerowych i stron inter-
netowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszuki-

warek internetowych, udostępnianie informacji biznesowych 
w dziedzinie mediów społecznościowych, usługi w zakresie 
pozycjonowania, optymalizacja i pozycjonowanie stron inter-
netowych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, 
marketing treści, marketing bezpośredni wykorzystujący 
pocztę elektroniczną, konsultacje dotyczące optymalizacji 
wyszukiwarek, promowanie towarów i usług osób trzecich 
w Internecie, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamo-
wej w Internecie, reklama typu „płać za kliknięcie”, analiza 
w zakresie marketingu, audyt, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynku i ba-
dania marketingowe, systematyzowanie danych w kompu-
terowych bazach danych, planowanie strategii marketingo-
wych, pomoc w zakresie marketingu, doradztwo dotyczące 
działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe w zakresie 
marketingu strategicznego, marketing w mediach społecz-
nościowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów 
społecznościowych, usługi w zakresie prezentacji przedsię-
biorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, przy-
gotowanie materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, tworzenie 
reklamowych i sponsorowanych tekstów, obróbka tekstów, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, wynajem przestrzeni 
reklamowej on-line, wynajmowanie wszelkich materiałów 
promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych.

(210) 474713 (220) 2017 07 28
(731) SAPIEŻKO JERZY KONSULTING, Białystok
(540) KAFA GRENO
(510), (511) 30 kawa.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 467985, 473776, 473895, 474234

2 467985

3 473752, 473755, 473843, 473889, 474501, 474651, 474652, 474655

5 460994, 467985, 472519, 472911, 473143, 473181, 473268, 473752, 473843, 473878, 473889, 473895, 474501, 
474651, 474652, 474655, 474689, 474691

6 460183, 472515, 473073, 473105, 474571, 474690

7 471439, 472530, 473105, 473298, 473746, 474589

8 471439, 472553, 473298

9 468225, 471439, 472515, 472553, 472593, 472808, 473746, 473883, 474260, 474475, 474478, 474571, 474658

10 467985, 468225, 473366

11 473073, 473105, 474417

13 472553

16 461294, 467985, 470385, 472530, 473366, 473804, 473805, 473883, 474475, 474478, 474658

17 467985, 473073

18 472502, 472503, 472505, 474513, 474517

19 467985, 473073, 474410, 474484

20 472890, 473073, 474173, 474571

24 471141

25 462118, 470385, 471141, 472502, 472503, 472505, 472553, 472680, 472682, 473882, 474517, 474677

27 474173

28 467985, 468225, 470385, 473882

29 461659, 462777, 471290, 471291, 471293, 471294, 471296, 472886, 472890, 473808, 474117, 474257, 474651, 
474652, 474655

30 461659, 470841, 472812, 473080, 473743, 473808, 474117, 474257, 474476, 474514, 474651, 474652, 474655, 
474713

31 472911, 473143, 473808

32 472890, 472929, 473808, 474586

33 466356, 472882, 472890, 473084, 473217, 473300, 474091

34 474123

35 461294, 461659, 464030, 470385, 471290, 471291, 471293, 471294, 471296, 472502, 472503, 472505, 472680, 
472682, 473073, 473080, 473199, 473201, 473217, 473642, 473746, 473804, 473805, 473882, 473883, 474142, 
474173, 474259, 474290, 474292, 474483, 474508, 474509, 474514, 474569, 474582, 474584, 474589, 474658, 
474692

36 472624, 472626, 472780, 473642, 473804, 473805, 474272, 474577, 474578, 474582, 474583, 474584

37 466785, 472552, 472624, 472626, 473642, 474483, 474509, 474589, 474654, 474656, 474665, 474668, 474670

38 472808, 473883, 474595, 474597

39 472778, 473217, 474253, 474483, 474499, 474509, 474583

40 473804, 473805, 474508, 474514, 474571, 474600

41 461294, 461659, 464030, 468225, 470385, 472576, 472680, 472682, 472989, 473199, 473217, 473366, 473883, 
474475, 474478, 474517, 474552, 474582, 474584, 474595, 474597, 474658

42 461294, 464030, 472624, 472626, 472808, 473804, 473805, 473883
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43 461659, 470385, 473153, 473217, 473743, 474514, 474538, 474566, 474583, 474600

44 472576, 472989, 473199, 473366, 473755, 474233, 474501, 474538

45 473642, 474595, 474597



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1889 Pałac Schaffgotsch 474578

AA MEN HYPOALLERGENIC derMED 473752

AbsorBlend 474691

adseo 474692

aerowent 473105

AKADEMIA PERFECT HAIR... 
włosy są naszą pasją... 473199

ALTO HOTELS 474566

ambiocard 473268

Ammko Serowa z ziołami  
Zupa Błyskawiczna o Smaku Serowym  
z Kluskami oryginalne kluski Vifon 471290

amorres 474117

APARTAMENTY ZAPAŁCZANA 472624

APARTAMENTY ZAPAŁCZANA 472626

aril exclusive cleveland 473843

armet 474690

ARTILLA 473878

AZIP 473743

BASIC line dog 472911

BAY apartments 474583

BiOMondo 474259

BudujemyRazem.pl 473642

C BIND 472530

CATALINA INSTYTUT RACHUNKOWOŚCI 473201

chłodnik 473300

CISZA BESKIDU 474538

CLIPHONE 474260

COFFEE BREAK 474514

ColoFibrin 473181

CONCIERGE FINANCE JASNA  
STRONA FINANSÓW 474582

CONCIERGE FINANCE jasna strona finansów 474584

D H&DILESELL 462118

DeliaSTOP 473895

De-vit 460994

DOLINA NIDY 467985

DREAM PLAYER TV 472593

E A M GRUPA  
WWW.ELEKTRO-AUTOMATYKA.EU 472552

E ENTER RUSSIAN ONLINE 474478

E ENTER SPANISH ONLINE 474475

E.GRAMI 460183

ECCO+ 473805

ECCOPLUS 473804

ECHO24 473883

eli+ 474417

energia bezprzerwy ariespower 471439

eximp 474142

Florencja TWOJA KRAINA SŁODKOŚCI 474476

FREUND MADO 473298

fundacja zaskoczeni wiekiem  
spacer po zdrowie 472989

FUTURUM STUDIO 474508

HALIMINT APTEO 473889

Hascovir control 472519

Hypoint 468225

imore 472808

innowave 464030

INTENSIVE outsourcing 474292

INTENSIVE recruitment 474290

K KENCIN Asian nail art 473755

K•RAJ	PODATKOWY	 474597

Kabaret Weźrzesz 474552

KAFA GRENO 474713

KANEX 473073

KARO 474410

KRZYSZTOF SORDYL KRISS-MAL 474499

Kujawianka Mieszanka Kujawska 472812

L HOCKEY SCHOOLS 472680

L TENNIS SCHOOLS 472682

LA PASSION DU VIN 473217

Lokanta 473153

LOVE DEALER 474517

LSI LICENCJONOWANY SERWIS IMMERGAS 474654

LSI 474665

lumia 474123

MAKS SPORT 473882

MARQUES DE MONTINO 474091

MATEJKI GALERIA 474577

Medica Herbs 474689

MJG SERWIS  
TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY 474253

mobalu 474569

NANOSCI 474234

Nehi 474586

Nie Spal Się Na Starcie 472576

optima natura 474501

OSSO OssoDiCane. accessori per animali 474513

PackTube 472778

PATENT NA ©REATYWNOŚĆ 474595
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Piernik Kasztelan Biecki 473080

Piwnica Rajców BROWAR  
RESTAURACJA GDAŃSK 474600

Pokojowiec 474272

Polbio 473808

Polesie 474484

POLSKIE TOWARZYSTWO  
SNOEZELEN - SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA 473366

prema 473746

PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE  
TREX-HAL 474483

PSI PARTNER SERWISOWY IMMERGAS 474656

PSI 474670

Q 472503

Q 472505

QLIK 472780

ROYAL LABEL READY TO DRINK 472882

S Sierra Golf Resort 470385

SI SERWIS IMMERGAS 474668

SIECI PRAWDY 474658

SÎRBA PASTORAL 473084

SKUllZ 474677

SPECJAŁY Z NASZEJ WĘDZARNI  
smak XIX-wiecznej tradycji 462777

SUBLIMED 474233

SZKOŁA 470841

ŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI 461294

TH RYBNIK 474509

This is BIO 474652

TiB 474651

TiB 474655

tofi 473143

TOLERANCE Q 472502

Troskliwa z natury 472929

Tulik 471141

ULENA 474571

vector+ 466785

VIFON SINCE 1963 KRABOWA  
ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU  
KRABOWYM OSTRA CRAB FLAVOUR I 
NSTANT NOODLE SOUP (HOT) 471291

VIFON SINCE 1963 KURCZAK CHIŃSKI  
ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU KURCZAKA  
ŁAGODNA CHINESE CHICKEN FLAVOUR  
INSTANT NOODLE SOUP (MILD) 471294

VIFON SINCE 1963 KURCZAK CURRY  
ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU KURCZAKA  
CURRY Z KLUSKAMI CURRY CHICKEN  
FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP (HOT)  
KUBEK VIFONA OSTRA 471293

VIFON SINCE 1963 KURCZAK ZŁOTY  
ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU KURCZAKA  
Z KLUSKAMI GOLDEN CHICKEN FLAVOUR  
INSTANT NOODLE SOUP (MILD)  
KUBEK VIFONA ŁAGODNA 471296

VIZIO 472515

w 100% NATURALNA Moje odkrycie  
ŚWIEŻOŚĆ LATA PROFi ZUPA  
Krem ze świeżego ogórka z koperkiem  
BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW  
PRODUKT BEZGLUTENOWY 472886

WAWELSKA POLISH VODKA 466356

Witalny ogród 473776

WŁOSKA ROBOTA 461659

WZÓR NA DOM 474173

YOGO BY Choice 474257

ZEBRA 474589

żbik 472553



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.

144637C SKODA (2017 02 28)
CFE: 24.17.01 12

650181 AKRON (2017 07 20)
CFE: 07.05.05, 27.05.01 36

802688 VitA-POS (2017 07 26) 5
944922 ACCESS MOTOR (2017 07 21) 12
955003 AQUASANA (2017 07 13) 11
1045938 A-Len (2016 12 06)

CFE: 28.05.00, 29.01.01 1
1158860 stas (2017 06 02)

CFE: 26.01.18, 27.05.24, 29.01.12 29
1175068 AHA-TEMC (2017 05 31)

CFE: 26.03.07, 26.07.18, 28.05.00 6, 7, 37
1209645 SKY (2017 06 06) 3, 35, 37
1210058 SUPRIM (2017 06 06) 3, 35, 37
1242163 KL Kale Auto Radiator (2017 01 09)

CFE: 15.09.25, 29.01.12 7
1330139 2017 05 11)

CFE: 26.11.12, 28.05.00 9, 12, 37, 42
1340138 2017 06 06)

CFE: 25.07.01, 26.11.12, 29.01.01 4, 37
1358994 READDY (2017 03 13, 2016 09 13) 9, 35, 

39, 42
1358996 My Original DOONY’S  

(2017 05 23, 2017 02 20)
CFE: 24.17.04, 26.01.04, 
27.05.09, 29.01.13

30

1359002 2016 10 09, 2016 05 11)
CFE: 26.11.11, 26.13.25 18, 25, 28

1359015 PROJECT Group (2017 02 21)
CFE: 27.05.10, 29.01.12 36, 37, 42

1359016 PROJECT Investment Values for Generations 
(2017 02 21)
CFE: 26.04.18, 27.05.10, 29.01.13 36, 37, 42

1359023 VINITTO (2017 05 16) 33
1359118 Silver Breeze (2017 03 10, 2016 12 05)

CFE: 26.01.01, 27.05.13 33
1359138 JOY FILLS (2017 06 12) 30
1359189 SUNCLOFAZ (2017 03 07) 5
1359214 Logisteed (2017 05 11, 2017 04 25) 35, 37, 39
1359259 EXCEET (2016 12 21, 2016 07 01) 9, 36, 38, 

40, 42
1359278 Tauwell (2017 04 24)

CFE: 27.05.01 25
1359390 DRIVER (2017 05 30, 2017 01 24) 9

1359422 VINZERHOME (2016 11 01)
CFE: 27.05.10 8, 16, 21, 35

1359452 MENOVO (2017 01 12)
CFE: 25.03.03, 27.05.01 5

1359464 ERA (2017 03 16)
CFE: 27.05.17 17, 19, 20

1359534 Wiser Wash (2017 06 08) 40
1359556 Scotty (2017 04 28, 2017 02 28) 9, 35, 38, 39
1359557 PURe (2017 05 31, 2016 12 16) 2
1359585 ilahui (2017 02 02)

CFE: 25.03.01, 25.05.01, 28.03.00 3, 25, 35
1359587 HG (2017 05 03)

CFE: 26.04.18, 27.05.24 7
1359593 TACKPIN (2016 10 27, 2016 04 27) 6
1359599 NIRAN (2016 12 13)

CFE: 26.03.23 1
1359618 MOOVEEZ (2017 01 25, 2016 09 30) 9, 16, 

41
1359627 SL SHEN LI (2017 02 03)

CFE: 02.09.14, 26.11.13, 27.05.01, 28.03.00 7
1359635 Lucky & Wild (2017 01 26)

CFE: 24.17.25, 27.05.02, 29.01.13 9, 28
1359642 domi qualit perfetta! (2017 01 12)

CFE: 04.05.05, 26.04.04, 27.05.09 6, 8, 16, 21, 
24, 35

1359688 A ARLON (2017 04 26, 2017 03 29)
CFE: 26.01.18, 29.01.13 17

1359698 CW (2017 05 03)
CFE: 27.05.22 38

1359699 BONA (2017 05 03)
CFE: 01.05.01, 27.03.12, 28.03.00 10

1359760 TORTOISE (2017 06 08)
CFE: 03.11.11, 27.03.03 25

1359768 BIERGARTEN (2017 06 01) 32
1359808 CW CYBER-LINK (2017 05 03)

CFE: 27.05.22 38
1359835 ThreadPro (2017 03 29)

CFE: 25.07.01, 26.04.04, 29.01.12 9
1359884 VOVO (2017 06 01)

CFE: 27.05.01 11
1359925 REIDA (2017 05 24)

CFE: 27.05.17 14
1359926 HEDY (2017 05 24)

CFE: 27.05.17 10
1359929 ZILCH (2017 05 24)

CFE: 27.05.01 14, 25
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1359934 Rimo Adero (2017 05 17, 2017 05 12) 12
1359935 ZIPPY MAT (2017 06 01)

CFE: 01.01.01, 26.11.03, 26.13.01, 27.05.02 28
1359960 SportFriends (2016 11 24)

CFE: 18.07.09, 27.05.17 9, 35, 38, 41, 42, 45

1360002 MESSY GOES TO OKIDO (2016 06 20)
CFE: 04.05.05, 27.05.03, 29.01.13 9, 16, 28, 29, 

30, 41
1360004 20 DiamonDs (2017 01 26)

CFE: 17.02.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13 9, 28



WYKAZ  KLASOWY  WYZNACZONYCH  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.   
NA  TERYTORIUM  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ   

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1045938, 1359599 

2  1359557 

3  1209645, 1210058, 1359585 

4  1340138 

5  802688, 1359189, 1359452 

6  1175068, 1359593, 1359642 

7  1175068, 1242163, 1359587, 1359627 

8  1359422, 1359642 

9  1330139, 1358994, 1359259, 1359390, 1359556, 1359618, 1359635,
 1359835, 1359960, 1360002, 1360004 

10  1359699, 1359926 

11  955003, 1359884 

12  144637C, 944922, 1330139, 1359934 

14  1359925, 1359929 

16  1359422, 1359618, 1359642, 1360002 

17  1359464, 1359688 

18  1359002 

19  1359464 

20  1359464 

21  1359422, 1359642 

24  1359642 

25  1359002, 1359278, 1359585, 1359760, 1359929 

28  1359002, 1359635, 1359935, 1360002, 1360004 

29  1158860, 1360002 

30  1358996, 1359138, 1360002 

32  1359768 

33  1359023, 1359118 

35  1209645, 1210058, 1358994, 1359214, 1359422, 1359556, 1359585,
 1359642, 1359960 

36  650181, 1359015, 1359016, 1359259 

37  1175068, 1209645, 1210058, 1330139, 1340138, 1359015, 1359016,
 1359214 

38  1359259, 1359556, 1359698, 1359808, 1359960 

39  1358994, 1359214, 1359556 

40  1359259, 1359534 

41  1359618, 1359960, 1360002 

42  1330139, 1358994, 1359015, 1359016, 1359259, 1359960 

45  1359960



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.

459710 EURO BANK SPÓŁKA AKCYJNA
2017 04 02 9, 16, 35, 36

467059 NOWOCZESNA STODOŁA SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 04 21 9, 16, 37

464424 TOTAL SA
2017 04 24 9, 11

463378 Koninklijke Wessanen N.V.
2017 05 19 29, 30, 31

464211 AFLOPA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017 07 17 35, 36, 39, 41

460046 BIURO PLUS SPÓŁKA AKCYJNA
2017 06 28 16, 35, 36, 37, 39, 

41, 42, 43, 44
469616 OTCF SPÓŁKA AKCYJNA

2017 08 08 9



iNFORMacJe O sPRzeciWach WNiesiONych  
WOBec WyzNaczONych Na TeRyTORiUM RzeczyPOsPOLiTeJ POLskieJ 

MiĘDzyNaRODOWych zNakÓW TOWaROWych  
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,  

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1340006 MIGUEL TORRES, S.A.
2017 08 17 33
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s P R O s T O W a N i e

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

16/2017 55 468061


