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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 4 września 2017 r. Nr ZT36

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) 455096 (220) 2016 04 18
(731) BĄCZKOWSKI HENRYK ZAKŁAD USŁUGOWY 

LOKAWA, Poznań
(540) LOKAWA H B

(531) 29.01.12, 27.05.01, 15.09.25, 15.01.17
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: geodezyjne, pomia-
rowe, sygnalizacyjne, kontrolne: alarmy, alarmy dźwięko-
we, częstotliwościomierze, czujniki, dzwonki [urządzenia 
ostrzegające], dzwonki sygnalizacyjne, kątomierze [przy-
rządy pomiarowe], kompasy [przyrządy pomiarowe], 
mierniki [przyrządy pomiarowe], przyrządy do pomiarów 
geodezyjnych, przyrządy do rejestrowania odległości, 
przyrządy pomiarowe, (maszyny i urządzenia do sondo-
wania, sondy [radarowe lub ultradźwiękowe), urządzenia 
do pomiarów precyzyjnych, urządzenia i przyrządy geo-
dezyjne, urządzenia pomiarowe, urządzenia wysokiej czę-
stotliwości, wykrywacze [detektory], 37 usługi budowlane, 
usługi naprawy kotłów, konserwacja i naprawy budynków, 
konserwacja i naprawy maszyn, konserwacja i naprawy 
instalacji grzewczej, naprawy instalacji wodociągowych, 
naprawy sieci ciepłowniczych, lokalizacja awarii sieci cie-
płowniczych za pomocą fonometrii (akustyczna metoda 
lokalizaji awarii), usługi instalacyjne w zakresie sieci cie-
płowniczych, doradztwo inżynieryjne (budownictwo), 
eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, infor-
macja budowlana, informacja o naprawach, instalacja, 
konserwacja i naprawy maszyn, montaż i naprawy instala-
cji grzewczych, wiercenie studni, 42 badania geologiczne, 
ekspertyzy geologiczne, pomiary geodezyjne, poszuki-
wania geologiczne.

(210) 458476 (220) 2016 07 01
(731) ORSTYNOWICZ SZYMON, Zabierzewo
(540) SO

(531) 27.05.01, 24.09.05, 24.09.09, 24.09.14, 24.09.16
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 37 usługi 
budowlane, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, 
montaż i naprawa instalacji grzewczych, naprawy obuwia, 
usługi dekarskie, uszczelnianie budynków, usługi napraw 
awarii pojazdów, 40 barwienie obuwia, barwienie skór, bar-
wienie tkanin, druk sitowy, obróbka skór.

(210) 458822 (220) 2016 07 07
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy Wafers Cocoa
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(531) 29.01.15, 08.01.09, 08.01.11, 05.07.06, 05.07.22, 24.09.02, 
24.09.05, 24.09.11, 26.01.18, 05.03.15, 27.05.01

(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.

(210) 458823 (220) 2016 07 07
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy Wafers Vanilla

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.05.21, 08.01.09, 08.01.11, 24.09.02, 
26.01.18

(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.

(210) 462390 (220) 2016 10 07
(731) DIAMENTOWY OPTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Suwałki

(540) VEMIS
(510), (511) 9 etui na okulary, okulary, okulary [optyka], okula-
ry przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, pryzmaty [opty-
ka], zestawy soczewek [wzierniki, okulary], soczewki korek-
cyjne [optyka], soczewki optyczne, szkła kontaktowe, szkła 
optyczne, szkło optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, 
wyroby optyczne, 40 szlifowanie szkła optycznego, 44 usłu-
gi optyczne, opieka zdrowotna.

(210) 463065 (220) 2016 10 24
(731) DOMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) DOMAR development

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06, 
29.01.08

(510), (511) 35 badania marketingowe, badania rynku, 
dekoracja wystaw sklepowych, usługi sklepów i galerii 
handlowych z meblami i wyposażeniem wnętrz, organi-

zowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
reklama, reklama billboardowa, wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, administrowanie nieruchomościami, wynajmowa-
nie pomieszczeń biurowych, usługi finansowe w zakresie 
sprzedaży ratalnej, usługi pośrednictwa finansowego, 
37 budownictwo, montaż urządzeń kuchennych, napra-
wy tapicerskie, renowacja mebli, stolarstwo meblowe, 
42 architektura, doradztwo budowlane, projektowanie 
dekoracji wnętrz, usługi związane z projektowaniem gra-
ficznym, usługi projektowe w zakresie budownictwa, pro-
jektowanie budynków.

(210) 464654 (220) 2016 12 02
(731) ZYSKAJ ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) MULTIRUTIN
(510), (511) 5 leki i środki medyczne, produkty farmaceu-
tyczne, suplementy diety, dietetyczna żywność i napoje 
do celów leczniczych.

(210) 465601 (220) 2016 12 23
(731) KONDEK DOMINIK MEDIASPHERE, Busko-Zdrój
(540) M mediasphere ADVERTISING STUDIO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 35 projektowanie materiałów reklamowych, 
agencja reklamowa, reklama, reklama zewnętrzna.

(210) 465677 (220) 2016 12 27
(731) BUDZOWSKI PIOTR HELPA, Henryków-Urocze
(540) CZARY MAMY

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 01.01.02
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i wete-
rynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetycz-
na żywność i substancje do celów leczniczych lub weteryna-
ryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunko-
we, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, 
środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungi-
cydy, herbicydy, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, 
ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby 
cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, 
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), 
przyprawy, lód.
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(210) 465678 (220) 2016 12 27
(731) BUDZOWSKI PIOTR HELPA, Henryków-Urocze
(540) HELPA

(531) 27.05.01, 05.03.22, 03.13.01, 26.01.15, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i wete-
rynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetycz-
na żywność i substancje do celów leczniczych lub weteryna-
ryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunko-
we, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, 
środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungi-
cydy, herbicydy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 30 kawa, 
herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, tapioka i sago, mąka 
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, 
lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, 
musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód.

(210) 469031 (220) 2017 03 17
(731) TIDE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) TideSurvey
(510), (511) 35 abonowanie dostępu do serwisu telekomu-
nikacyjnych baz danych, administracja biznesowa w zakresie 
transportu i dostaw, administracyjne zarządzanie przedsię-
biorstwami handlowymi, administrowanie dotyczące mar-
ketingu, administrowanie dotyczące planowania działalności 
gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą 
w zakresie franchisingu, administrowanie działalnością go-
spodarczą firm zagranicznych, administrowanie działalno-
ścią handlową w zakresie programów akcji pracowniczych, 
administrowanie działalnością gospodarczą, administrowa-
nie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicz-
nych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłko-
wej, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, 
administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, admini-
strowanie odnoszące się do metod sprzedaży, administro-
wanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], administrowa-
nie programami lojalności konsumenta, administrowanie 
programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, administro-
wanie programami motywacyjnymi w celu promowania 
sprzedaży towarów i usług branży teleinformatycznej dla 
osób trzecich, administrowanie programami wymiany kultu-
ralnej i edukacyjnej, administrowanie programów lojalno-
ściowych obejmujących zniżki lub zachęty, administrowanie 
przedsiębiorstwem w zakresie metod statystycznych, admi-
nistrowanie sprawami przedsiębiorstwa, administrowanie 
sprzedażą - branża teleinformatyczna, administrowanie w za-
kresie oceny przedsiębiorstw, administrowanie programami 
dla osób często podróżujących drogą powietrzną, adreso-
wanie kopert, agencja castingów teatralnych, agencja public 
relations, agencje eksportowe i importowe, agencje impor-
towe i eksportowe, agencje importu-eksportu towarów, 

agencje informacji handlowej, agencje informacji handlowej 
[udostępnianie informacji dotyczących działalności gospo-
darczej, na przykład marketingu lub danych demograficz-
nych], agencje modelek, agencje pośrednictwa pracy, agen-
cje reklamowe, agencje zatrudnienia, agencje zatrudnienia 
tymczasowego, aktualizacja i utrzymywanie informacji w re-
jestrach, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero-
wych bazach danych, aktualizacja informacji dotyczących 
działalności gospodarczej w komputerowej bazie danych, 
aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej 
bazie danych, analiza cen, analiza cen i kosztów w związku 
z utylizacją, usuwaniem, transportem i recyklingiem odpa-
dów, analiza danych biznesowych, analiza danych i statystyk 
dotyczących badań rynkowych, analiza danych statystycz-
nych z badań rynku, analiza informacji w zakresie działalności 
gospodarczej, analiza marketingowa nieruchomości, analizy 
odbioru reklamy, analizy kosztów i korzyści, analizy i raporty 
statystyczne, analizy i badania dotyczące działalności gospo-
darczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospo-
darczej, analizy gospodarcze, analizy funkcjonowania firm, 
analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością gospo-
darczą, analiza odbioru reklamy, analiza położenia (stanu) fir-
my, analiza pracy w celu określenia umiejętności pracownika 
i innych wymagań względem tego pracownika, analiza reak-
cji na reklamę i badania rynkowe, analiza rynków zbóż, anali-
za rynku, analiza statystyk dotyczących działalności gospodar-
czej, analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, 
analiza systemów zarządzania działalnością gospodarczą, ana-
liza w zakresie marketingu, analiza zarządzania w biznesie, 
analiza zysków biznesowych, analizowanie reakcji konsu-
mentów, analizy badań rynkowych, analizy biznesowe ryn-
ków, analizy danych badań rynkowych, analizy ekonomiczne 
do celów działalności gospodarczej, analizy prognoz ekono-
micznych do celów działalności gospodarczej, analizy rynku, 
analizy statystyk handlowych, analizy w zakresie marketingu, 
analizy w zakresie reklamy, archiwizacja dokumentów lub 
taśm magnetycznych [usługi biurowe], audyt działalności 
gospodarczej, audyt przedsiębiorstw, audyt skomputeryzo-
wany, audyt sprawozdań finansowych, audyt stawek za me-
dia dla osób trzecich, aukcje samochodowe, aukcje telefo-
niczne i telewizyjne, automatyczne przetwarzanie danych, 
badania biznesowe, badania dla celów działalności gospo-
darczej, badania dotyczące cen, badania dotyczące działal-
ności gospodarczej, badania dotyczące działalności gospo-
darczej dla nowych przedsiębiorstw, badania dotyczące 
informacji na temat firm, badania dotyczące informacji biz-
nesowych, badania działalności gospodarczej i badania rynko-
we, badania ekonomiczne do celów działalności gospodar-
czej, badania i analiza w dziedzinie manipulacji rynkowych, 
badania i analizy rynkowe, badania i ankiety w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, badania informacji dotyczących działal-
ności gospodarczej, badania konsumenckie, badania marke-
tingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych 
i produktów do pielęgnacji urody, badania opinii publicznej, 
badania projektów dotyczących działalności gospodarczej, 
badania rynkowe, badania rynkowe i analiza badań rynko-
wych, badania rynkowe prowadzone przez telefon, badania 
rynkowe w celu kompilacji informacji o czytelnikach publika-
cji, badania rynkowe w celu kompilacji informacji o widzach 
telewizyjnych, badania rynkowe za pośrednictwem telefonu, 
badania rynku do celów reklamowych, badania rynku i anali-
zy biznesowe, badania rynku i badania marketingowe, badania 
statystyczne przedsiębiorstw, badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, badania w dziedzinie strategii marketingowych, 
badania w zakresie biznesu, badania w zakresie działalności 
gospodarczej i usługi doradcze, badania w zakresie public 
reiations, badania w zakresie reklamy, badania w zakresie wi-
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zerunku korporacyjnego, badania w zakresie wydajności 
działalności gospodarczej, badania w zakresie wyszukiwania 
informacji handlowych, opracowywanie ankiet marketingo-
wych, sporządzanie ankiet biznesowych, opracowywanie 
ankiet opinii publicznej, przeprowadzanie ankiet badaw-
czych online z zakresu zarządzania firmą, agencje informacji 
handlowej, agencje reklamowe, badania i ankiety w zakresie 
działalności gospodarczej, badania rynku i badania marketin-
gowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, do-
radztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodar-
czej, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością 
gospodarczą i marketingu, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradz-
two w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, 
dystrybucja materiałów reklamowych, usługi sprzedaży: 
oprogramowania oraz sprzętu informatycznego, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty infor-
macji konsumenckiej], handlowe wyceny, informacja han-
dlowa, informacja o działalności gospodarczej, komputero-
we bazy danych - pozyskiwanie danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, organizacja działalności gospodarczej, 
pomoc w zakresie działalności gospodarczej, pośrednictwo 
w nabywaniu usług teleinformatycznych, telefonicznych lub 
komputerowych, pozyskiwanie i dostarczanie informacji sta-
tystycznych i cenowych dotyczących handlu i działalności 
gospodarczej, prezentacje towarów i usług branży teleinfor-
matycznej, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, prognozy i analizy ekonomiczne, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, publikacja reklam, publi-
kacja treści reklamowych i sponsorowanych reklama, reklama 
na billboardach elektronicznych, reklama on-line za pośred-
nictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, tworzenie re-
klamowych i sponsorowanych tekstów, reklamy radiowe 
i telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
rynkowe badania opinii publicznej, sponsoring promocyjny, 
teksty reklamowe i sponsorowane, telefoniczne udzielanie 
informacji handlowej, telemarketing, tworzenie tekstów re-
klamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów re-
klamowych, udzielanie porad dla konsumentów o produk-
tach, usługi marketingu telefonicznego, usługi public 
relations, usługi sekretarskie, wyceny handlowe branży tele-
informatycznej, wydolność przedsiębiorstw, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, wynajem urządzeń biurowych, wy-
najmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, zamówienia 
handlowe, wyszukiwanie informacji w plikach informatycz-
nych dla osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodar-
czą, zarządzanie przedsiębiorstwami handlu detalicznego 
dla osób trzecich, zestawienia statystyczne, usługi kompute-
rowego przetwarzania informacji z zakresu działalności go-
spodarczej, elektroniczne przetwarzanie danych, przetwa-
rzanie danych, usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, usługi w zakresie reklamy graficznej, 
usługi reklamy graficznej, projektowanie materiałów rekla-
mowych, zarządzanie projektami działalności gospodarczej, 
transkrypcja, transkrypcja wiadomości, transkrypcja komuni-
katów, transkrypcja danych, rejestracja i transkrypcja zapisa-
nych wiadomości, transkrypcja wiadomości w pracach biu-
rowych, zarządzanie projektami z zakresu działalności 
gospodarczej, 38 agencje informacyjne, forum dyskusyjne - 
udostępnienie internetu, informacja o telekomunikacji, łącz-
ność poprzez sieci komputerowe i dostęp do internetu, łącz-
ność telegraficzna, łączność za pomocą telefonii mobilnej, 
łączność za pomocą telefonii komórkowej, łączność za po-
średnictwem światowej sieci komputerowej lub internetu, 
poczta elektroniczna, telegraficzne usługi, przesyłanie tele-
gramów, telekomunikacja, telekomunikacja informacyjna, 

telekomunikacja radiowa, telefonia komórkowa, transmisja 
satelitarna, usługi poczty głosowej, usługi telefoniczne i tele-
komunikacyjne, usługi telefonii i telefonii mobilnej, wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, 41 usługi lektorskie, 
42 analizy systemów komputerowych, doradztwo kompute-
rowe, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu kompute-
rowego, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i opro-
gramowania komputerowego, doradztwo związane 
z projektowaniem i opracowywaniem programów oprogra-
mowania komputerowego, hosting serwerów, instalacja, ak-
tualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, 
inżynieria telekomunikacyjna, kontrola jakości, konwersja da-
nych elektronicznych, projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, wypożyczanie i konserwacja oprogramo-
wania komputerowego.

(210) 469157 (220) 2017 03 21
(731) DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Płońsk
(540) SKIVA
(510), (511) 7 maszyny budowlane, narzędzia elektryczne, 
narzędzia hydrauliczne, narzędzia pneumatyczne, narzę-
dzia napędzane mechanicznie, narzędzia wiertnicze inne 
niż obsługiwane ręcznie, pistolety natryskowe, elektryczne 
narzędzia obsługiwane ręcznie, narzędzia obrotowe inne 
niż obsługiwane ręcznie, narzędzia podręczne mechanicz-
ne, narzędzia jako części maszyn, narzędzia napędzane sil-
nikowo, przenośnie narzędzia elektryczne, narzędzia tnące 
do użycia w zasilanych elektrycznie narzędziach ręcznych, 
narzędzia do frezowania, narzędzia do polerowania, do ście-
rania, do cięcia, do wiercenia inne niż obsługiwane ręcznie, 
narzędzia do obróbki powierzchni inne niż obsługiwane 
ręcznie, narzędzia ręczne z napędem elektrycznym, maszy-
ny, narzędzia i urządzenia do mocowania i łączenia, maszyny 
do mieszania betonu, wibratory do betonu, maszyny natry-
skujące beton, pompy do betonu, maszyny do układania 
betonowych nawierzchni, betoniarki, mieszadła cementu, 
windy budowlane, dźwigi budowlane, maszyny do robót 
ziemnych, maszyny budowlane do konstrukcji betonowych, 
pojazdy budowlane, inne niż do celów transportowych, 
koparki do rowów, wiertarki elektryczne, piły jako maszyny, 
8 narzędzia i przyrządy ręczne, narzędzia ręczne budowlane, 
ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materia-
łów, narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, 
narzędzia ręczne do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki 
powierzchni, kątowniki budowlane, łopaty, szpadle, ubijaki 
jako narzędzia, młotki, pilniki jako narzędzia, grabie, szpachle, 
narzędzia ręczne, mianowicie klucze nasadowe, rozwiertaki, 
mieszadła ręczne, obcęgi, świdry, wiertarki ręczne, spraye 
do ręcznie sterowanych narzędzi, zaciski blokujące, imadła, 
szlifierki ręczne, młoty, kilofy, przyrządy tnące ręczne, piły 
ręczne, narzędzia do wykańczania muru suchego, zestawy 
końcówek do narzędzi, ręczne narzędzia rolnicze, ogrodnicze 
i do kształtowania krajobrazu, 11 prysznice, natryski, kabiny 
prysznicowe, kabiny natryskowe, kabiny hydromasażowe, ka-
biny kąpielowe, szklane kabiny prysznicowe, metalowe obu-
dowy kabin prysznicowych, ścianki do kabin prysznicowych, 
drzwi prysznicowe, ścianki prysznicowe, wanny prysznico-
we, obudowy do wanien, brodziki do pryszniców, urządze-
nia prysznicowe, zestawy prysznicowe, głowice do pryszni-
ców, instalacje prysznicowe, sauny, akcesoria do pryszniców, 
elektryczne urządzenia prysznicowe, osprzęt do natrysków 
(część instalacji prysznicowych), instalacje i urządzenia sani-
tarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje 
sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, 
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umywalki, wanny, wyroby sanitarne z porcelany, kamienia, 
stali nierdzewnej, akcesoria łazienkowe, armatury łazienko-
we, armatura do dystrybucji wody.

(210) 469361 (220) 2017 03 23
(731) SMARTREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonka
(540) smartRest

(531) 11.01.01, 11.01.02, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi zarządzania działalnością gospodarczą 
w zakresie handlu, pomoc w nawiązaniu kontaktów handlo-
wych, usługi informacyjne dla konsumentów, 42 usługi w za-
kresie technologii informacyjnych.

(210) 470009 (220) 2017 04 05
(731) Frito-Lay Trading Company (Poland) GmbH,  

Berno, CH
(540) star CHRUPKI oczaki

(531) 01.01.02, 08.01.25, 08.07.08, 19.03.03, 27.05.01, 29.01.15, 
05.07.06, 04.05.05

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

(210) 470011 (220) 2017 04 05
(731) Frito-Lay Trading Company (Poland) GmbH, Berno, CH
(540) star CHRUPKI ZĘBOLCE

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

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

(210) 470123 (220) 2017 05 29
(731) NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, 

Warszawa
(540) NCBR VC
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach finansowych, in-
westycje kapitałowe, administrowanie funduszami inwe-
stycyjnymi, administrowanie funduszami i inwestycjami, 
administrowanie funduszami wspólnego inwestowania, ad-
ministrowanie inwestycjami, administrowanie inwestycjami 
funduszy, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, ba-
dania w zakresie własności intelektualnej, doradztwo doty-
czące licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo 
dotyczące licencjonowania patentów, doradztwo dotyczą-
ce ochrony własności intelektualnej, doradztwo dotyczące 
udzielania licencji na znak towarowy, doradztwo dotyczące 
własności przemysłowej.

(210) 470124 (220) 2017 05 29
(731) NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, 

Warszawa
(540) NCBR CVC
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach finansowych, in-
westycje kapitałowe, administrowanie funduszami inwe-
stycyjnymi, administrowanie funduszami i inwestycjami, 
administrowanie funduszami wspólnego inwestowania, ad-
ministrowanie inwestycjami, administrowanie inwestycjami 
funduszy, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, ba-
dania w zakresie własności intelektualnej, doradztwo doty-
czące licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo 
dotyczące licencjonowania patentów, doradztwo dotyczą-
ce ochrony własności intelektualnej, doradztwo dotyczące 
udzielania licencji na znak towarowy, doradztwo dotyczące 
własności przemysłowej.
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(210) 470125 (220) 2017 05 29
(731) NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, 

Warszawa
(540) NCBR Inwestycje
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach finansowych, in-
westycje kapitałowe, administrowanie funduszami inwe-
stycyjnymi, administrowanie funduszami i inwestycjami, 
administrowanie funduszami wspólnego inwestowania, ad-
ministrowanie inwestycjami, administrowanie inwestycjami 
funduszy, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, ba-
dania w zakresie własności intelektualnej, doradztwo doty-
czące licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo 
dotyczące licencjonowania patentów, doradztwo dotyczą-
ce ochrony własności intelektualnej, doradztwo dotyczące 
udzielania licencji na znak towarowy, doradztwo dotyczące 
własności przemysłowej.

(210) 470267 (220) 2017 04 10
(731) INTERNATIONAL FOOD SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Gdynia
(540) PURE & FRESH DIET CATERING

(531) 11.01.01, 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone, gotowa-
ne owoce i warzywa w tym: ekstrakty, koncentraty, buliony, 
galaretki, kompoty, dżemy, przetwory warzywne, zupy, wa-
rzywa kiszone, marynaty, pomidory do celów kulinarnych, 
sałatki warzywne i owocowe, przyprawy warzywne, przeką-
ski na bazie owoców i warzyw, artykuły żywnościowe na ba-
zie produktów mięsnych, rybnych, drobiowych, owoce mo-
rza, kanapki z mięsem, kanapki rybne, chipsy ziemniaczane, 
galaretki, galbi, guacamole, hummus, homary, kawior, owoce 
i jarzyny konserwowe i gotowane, jaja, sery, mleko i przetwo-
ry mleczne, pikle, desery, yakitori, 30 kawa, herbata, kakao, 
mleko, napoje na bazie tych produktów, produkty zbożowe, 
biszkopty, pieczywo, chleb, bułki, buritto, wyroby cukierni-
cze, ciasta, ciastka, ciastka drożdżowe, sandwicze gotowe 
do spożycia, kanapki, kasze spożywcze, musztarda, ketchup, 
sos pomidorowy, sos do sałatek i deserów, relish, majonez, 
dressing, aromaty do żywności, galaretki, ziemniaki do ce-
lów spożywczych, dania na bazie mąki, wyroby ciastkarskie, 
sosy, przyprawy, cukier, słodycze, lody spożywcze, syropy, 
czekolada, dania liofilizowane, których głównym składnikiem 
jest makaron lub ryż, dodatki glutenowe do celów kulinar-
nych, gofry, makarony, mięso zapiekane w cieście, naleśniki, 
pizza, placki, przekąski na bazie ryżu, ramen, krokiety, zioła 
do celów spożywczych, pierożki, 42 usługi świadczone bez-
pośrednio luz związane z funkcjonowaniem i licencjono-
waniem restauracji i innych przedsiębiorstw oraz zakładów 
gastronomicznych w dostarczanie żywności i napojów przy-
gotowanych do spożycia, projektowaniem takich restauracji, 
przedsiębiorstw i zakładów gastronomicznych, przygotowy-
waniem żywności na wynos, usługi gastronomiczne, cate-
ring, 43 usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, 
barów i barów szybkiej obsługi, usługi cateringowe.

(210) 470333 (220) 2017 04 11
(731) DĄBRZAŁ SEBASTIAN NORRON, Inowrocław
(540) NORRON
(510), (511) 42 usługi inżynieryjne, usługi architektoniczne 
i planowania urbanistycznego, usługi architektoniczne doty-
czące zagospodarowania terenu, usługi doradcze w zakresie 
geotechniki, planowanie projektu, planowanie projektów 
technicznych, usługi konsultacyjne dotyczące planowania 
środowiskowego, usługi w zakresie planowania technolo-
gicznego, projektowanie i planowanie techniczne instalacji 
do ogrzewania, usługi planowania w zakresie inżynierii wod-
no-lądowej, projektowanie i planowanie techniczne rurocią-
gów w dziedzinie gazu, wody i wody ściekowej, usługi pro-
jektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki i technologii, 
inspekcja budowlana, nadzór i inspekcja techniczna, kontrola 
budowlana i uruchamianie instalacji przemysłowych, nauko-
we i techniczne badania.

(210) 470336 (220) 2017 07 12
(731) KASPRZYK MAREK KONSHURT, Częstochowa
(540) MK ANIMALS

(531) 03.01.02, 29.01.15, 27.05.01, 24.05.01, 24.05.03, 09.01.10
(510), (511) 31 karma sucha, mokra – w puszkach, batony.

(210) 470576 (220) 2017 04 18
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

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

(210) 470577 (220) 2017 04 18
(731) WDOWCZYK MAREK, Warszawa
(540) MAGOI AGNI
(510), (511) 4 świece, w szczególności ręcznie wytwarza-
ne świece z naturalnego wosku używane w ezoteryce, 
14 wyroby z kamieni ozdobnych o działaniu ezoterycz-
nym, biżuteria ezoteryczna, w szczególności bransoletki, 
kolczyki, amulety [biżuteria], breloki ozdobne, w szcze-
gólności breloki z kryształów i minerałów, naszyjniki, ob-
rączki, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna świec oraz innych 
artykułów i akcesoriów związanych z ezoteryką, w szcze-
gólności za pomocą sieci Internet oraz stacjonarnych 
punktów sprzedaży.
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(210) 470580 (220) 2017 04 18
(731) WDOWCZYK MAREK, Warszawa
(540) MAGOI AGNI

(531) 13.01.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 świece, w szczególności ręcznie wytwarzane 
świece z naturalnego wosku używane w ezoteryce, 14 wyro-
by z kamieni ozdobnych o działaniu ezoterycznym, biżuteria 
ezoteryczna, w szczególności bransoletki, kolczyki, amulety 
[biżuteria], breloki ozdobne, w szczególności breloki z krysz-
tałów i minerałów, naszyjniki, obrączki, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna świec oraz innych artykułów i akcesoriów zwią-
zanych z ezoteryką, w szczególności za pomocą sieci Inter-
net oraz stacjonarnych punktów sprzedaży.

(210) 470582 (220) 2017 04 18
(731) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(540) DEODORIC

(531) 03.07.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty dezynfekcyjno-dezodoryzujące po-
mieszczenia inwentarskie drobiu.

(210) 470589 (220) 2017 04 18
(731) OPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) aeroprime

(531) 27.05.01, 29.01.06, 29.01.11
(510), (511) 11 oczyszczacze powietrza, nawilżacze powietrza.

(210) 470671 (220) 2017 04 19
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY 

SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) HOLIST agro

(531) 27.05.01, 26.02.07, 26.11.03, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy nieorganiczne, 35 publikowanie tek-
stów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, han-
dlowych, przygotowywanie reklam w tym papierowych, 
radiowych, telewizyjnych, prezentowanie produktów w me-
diach, za pośrednictwem sieci komputerowych, interneto-
wych, on-line, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
promocyjnych, promocja sprzedaży nawozów, preparatów, 
środków chemicznych i agrochemicznych dla osób trzecich, 
organizacja wystaw, targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, komunikacja marketingowa z wykorzystaniem me-
diów społecznościowych, 41 publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, w tym informacyjne, statystyczne, naukowe, 
do celów edukacyjnych w formie papierowej jak i on-line, 
kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, sympozjów, szkoleń, 44 usługi doradcze z dziedziny 
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 470673 (220) 2017 04 19
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY 

SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) HOLIST agro

(531) 26.02.07, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy nieorganiczne, 35 publikowanie tek-
stów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, han-
dlowych, przygotowywanie reklam w tym papierowych, 
radiowych, telewizyjnych, prezentowanie produktów w me-
diach, za pośrednictwem sieci komputerowych, interneto-
wych, on-line, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
promocyjnych, promocja sprzedaży nawozów, preparatów, 
środków chemicznych i agrochemicznych dla osób trzecich, 
organizacja wystaw, targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, komunikacja marketingowa z wykorzystaniem me-
diów społecznościowych, 41 publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, w tym informacyjne, statystyczne, naukowe, 
do celów edukacyjnych w formie papierowej jak i on-line, 
kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, sympozjów, szkoleń, 44 usługi doradcze z dziedziny 
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 470778 (220) 2017 04 21
(731) KIJANOWSKI TOMASZ, KIJANOWSKA DOROTA 

ROKOKO SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) Lion’s hair Hair Building Fibers

(531) 29.01.13, 03.01.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, odżywki do włosów, 26 włosy 
sztuczne, włosy do przedłużania, treski z włosów, tupety, 
peruczki, sztuczne włosy, peruki, ludzkie włosy, 44 implan-
tacja (wszczepianie) włosów, salony piękność, usługi klinik 
medycznych, salony fryzjerskie.



Nr  ZT36/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 11

(210) 471114 (220) 2017 04 28
(731) UZDROWISKA KŁODZKIE SPÓŁKA AKCYJNA-GRUPA 

PGU, Polanica-Zdrój
(540) JAK COŚ ROBISZ, RÓB TO Z WODĄ STAROPOLANKA
(510), (511) 32 wody mineralne [napoje], wody gazowane, 
napoje bezalkoholowe, woda [napoje], woda stołowa.

(210) 471123 (220) 2017 04 28
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) natei naturals 7 herbs
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do włosów, szampony.

(210) 471124 (220) 2017 04 28
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) natei naturals everyday fresh
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do włosów, szampony.

(210) 471143 (220) 2017 04 29
(731) MEATING POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) MEATING POINT
(510), (511) 39 usługi transportu i dostawy żywności, usługi 
magazynowania żywności, 43 usługi gastronomiczne, usługi 
restauracji i kawiarni, usługi cateringowe, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
usługi przygotowywania dań gotowych do sprzedaży przez 
osoby trzecie.

(210) 471159 (220) 2017 06 02
(731) ZIĘBA RENATA FIRMA HANDLOWA RAMIZ, Kraków
(540) SporTrike
(510), (511) 12 rowery dziecięce, 28 rowery zabawkowe, 
rowery trójkołowe (zabawki), rowery trójkołowe dla dzieci 
(zabawki).

(210) 471170 (220) 2017 05 04
(731) ZRZESZENIE TRANSPORTU PRYWATNEGO, Szczecin
(540) RADIO TAXI SZCZECIN ZTP ZRZESZENIE  

196 22 914-875-875

(531) 16.01.11, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.14

(510), (511) 39 przewóz osób i rzeczy transportem 
samochodowym.
(551) wspólny znak towarowy

(210) 471248 (220) 2017 05 05
(731) SUCHOLAS ROMAN FIRMA HANDLOWA,  

Zielona Góra
(540) BOMBER
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna 
damska i męska, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
towarów – buty, odzież, bielizna damska i męska, nakrycia 
głowy, sprzęt AGD i RTV, wyroby ze skóry i ich imitacje oraz 

artykuły spożywcze – pozwalających nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary w centrum handlowym, usłu-
gowym i na targowisku, sprzedaż hurtowa i detaliczna towa-
rów takich jak: buty, odzież, bielizna damska i męska, nakrycia 
głowy, sprzęt AGD i RTV, wyroby ze skóry i ich imitacje oraz 
artykuły spożywcze, usługi w zakresie prowadzenia centrum 
handlowego w odniesieniu do wskazanych wyżej towarów, 
zarządzanie w działalności handlowej, usługi w zakresie re-
klamy w centrum handlowym, dystrybucja materiałów re-
klamowych i promocyjnych - nie obejmujące świadczenia 
usług ujętych w innych klasach niż 35, reklama radiowa i tele-
wizyjna i za pośrednictwem środków elektronicznych w za-
kresie prowadzonego centrum handlowego, w odniesieniu 
do sprzedawanych produktów, reklama radiowa, telewizyjna 
i internetowa oferowanych produktów.

(210) 471249 (220) 2017 05 05
(731) SUCHOLAS ROMAN FIRMA HANDLOWA,  

Zielona Góra
(540) HARPIA
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna 
damska i męska, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
towarów – buty, odzież, bielizna damska i męska, nakrycia 
głowy, sprzęt AGD i RTV, wyroby ze skóry i ich imitacje oraz 
artykuły spożywcze – pozwalających nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary w centrum handlowym, usłu-
gowym i na targowisku, sprzedaż hurtowa i detaliczna towa-
rów takich jak: buty, odzież, bielizna damska i męska, nakrycia 
głowy, sprzęt AGD i RTV, wyroby ze skóry i ich imitacje oraz 
artykuły spożywcze, usługi w zakresie prowadzenia centrum 
handlowego w odniesieniu do wskazanych wyżej towarów, 
zarządzanie w działalności handlowej, usługi w zakresie re-
klamy w centrum handlowym, dystrybucja materiałów re-
klamowych i promocyjnych - nie obejmujące świadczenia 
usług ujętych w innych klasach niż 35, reklama radiowa i tele-
wizyjna i za pośrednictwem środków elektronicznych w za-
kresie prowadzonego centrum handlowego, w odniesieniu 
do sprzedawanych produktów, reklama radiowa, telewizyjna 
i internetowa oferowanych produktów.

(210) 471250 (220) 2017 05 05
(731) SUCHOLAS ROMAN FIRMA HANDLOWA,  

Zielona Góra
(540) SMILING
(510), (511) 25 odzież z tworzyw naturalnych i sztucznych, 
odzież jeansowa, buty, odzież skórzana, szaliki, czapki, bieli-
zna, spodnie, kurtki, spódnice, sukienki, koszule, bluzy, bluz-
ki, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów – buty, 
odzież, bielizna damska i męska, nakrycia głowy, sprzęt AGD 
i RTV, wyroby ze skóry i ich imitacje oraz artykuły spożyw-
cze – pozwalających nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary w centrum handlowym, usługowym i na targowi-
sku, sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów takich jak: buty, 
odzież, bielizna damska i męska, nakrycia głowy, sprzęt AGD 
i RTV, wyroby ze skóry i ich imitacje oraz artykuły spożyw-
cze, usługi w zakresie prowadzenia centrum handlowego 
w odniesieniu do wskazanych wyżej towarów, zarządzanie 
w działalności handlowej, usługi w zakresie reklamy w cen-
trum handlowym, dystrybucja materiałów reklamowych 
i promocyjnych - nie obejmujące świadczenia usług uję-
tych w innych klasach niż 35, reklama radiowa i telewizyjna 
i za pośrednictwem środków elektronicznych w zakresie pro-
wadzonego centrum handlowego, w odniesieniu do sprze-
dawanych produktów, reklama radiowa, telewizyjna i inter-
netowa oferowanych produktów.
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(210) 471386 (220) 2017 05 09
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy FROLA STRAWBERRY & YOGHURT 

WAFERS

(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.11, 02.09.01, 05.03.11, 
05.05.19, 05.05.21, 05.07.08, 29.01.15, 27.05.01, 08.01.19, 
08.01.25

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

(210) 471392 (220) 2017 05 09
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy Swing Strawberry & yoghurt Delight

(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.11, 26.01.02, 26.01.19, 
02.09.01, 05.03.11, 05.05.19, 05.07.08, 05.07.02, 08.01.19, 
08.01.25, 27.05.01, 29.01.15

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

(210) 471393 (220) 2017 05 09
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy Wafers Strawberry & yoghurt

(531) 29.01.15, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.11, 26.01.02, 
26.01.19, 05.03.11, 05.05.19, 05.07.08, 08.01.11, 08.01.19, 
08.01.25, 27.05.01

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

(210) 471396 (220) 2017 05 09
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy Smile rolls Strawberry & yoghurt
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.11, 
05.03.11, 05.05.19, 05.05.22, 05.07.08, 08.01.19, 08.01.25, 
08.07.25, 04.05.05

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

(210) 471399 (220) 2017 05 09
(731) PLASTEM P. CIUPA I T. TEODORCZYK SPÓŁKA JAWNA, 

Janiszewice
(540) Plastem

(531) 26.11.01, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 opakowania blaszane z białej blachy, blacha 
(płyty, arkusze), blacharskie materiały dla budownictwa, me-
talowe kratownice, szkielety ramowe metalowe dla budow-
nictwa, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, 
drut aluminiowy, drut kolczasty, drut metalowy z metali nie-
szlachetnych, drut ze stopów metali nieszlachetnych (z wy-
jątkiem drutu topikowego), folia aluminiowa, folia cynowa, 
folie metalowe do zawijania i pakowania, metalowe zaciski 
do rur lub kabli, nieelektryczne złącza metalowe do kabli, 
konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe dla budow-
nictwa, konstrukcje przenośne metalowe, konstrukcyjne ma-
teriały metalowe, korki, zakrętki metalowe, kształtki rurowe 
rozgałęzieniowe metalowe, liny metalowe, złącza metalowe 
do łańcuchów, łańcuchy metalowe, napinacze drutu meta-
lowe (zaciski naprężające), napinacze taśm metalowych (za-
ciski naprężające), osłony do rur metalowe, metalowe palety 
do transportu wewnętrznego, płytki do konstrukcji metalo-
we, płyty konstrukcyjne metalowe, siatka metalowa transpor-
towa, sprężyny (drobnica metalowa), śruby metalowe, taśmy 
metalowe, zbrojeniowe materiały metalowe do przewodów 
rurowych, zbrojeniowe materiały metalowe do pasów ma-
szynowych, zbrojeniowe materiały do betonu metalowe, 
druty, pręty metalowe do zgrzewania, złączki rur metalowe, 
metalowe elementy urządzeń do transportu wewnętrznego, 
wyroby metalowe: profile, prowadnice, łańcuchy, ślizgi, koła 
napinające, zakręty, krzywki, ślimaki, gwiazdy, wały, 7 koła 
zębate (zespoły) maszynowe, łańcuchy napędowe inne niż 
do pojazdów lądowych, łożyska (części maszyn), narzędzia 
(części maszyn), przekładnie do maszyn, przekładnie zębate 
inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie łańcuchowe 
inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe 
inne niż do pojazdów lądowych, sprężyny (części maszyn), 
urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, ma-
szyny do obróbki tytoniu, urządzenia elektromechaniczne 
do przygotowywania napojów, urządzenia do wytwarzania 
napojów gazowanych, transportery [maszyny] i ich części, 
urządzenia do transportu wewnętrznego rolkowe, moduło-
we, łańcuchowe, pneumatyczne, grawitacyjne, transportery 
płytkowe, taśmowe, siatkowe, maszyny rozlewające, ma-
szyny dozujące, maszyny pakujące, maszyny zgrzewające, 
17 armatura niemetalowa do przewodów sprężonego po-
wietrza, druty z tworzyw sztucznych do zgrzewania, mate-
riały filtracyjne (półprodukty w postaci pianki lub folii z two-
rzyw sztucznych), folie z tworzyw sztucznych do stosowania 
w rolnictwie, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 
nici z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, osłony 
niemetalowe do rur, materiały do pakowania (wypychania) 
z gumy lub tworzyw sztucznych, uszczelki do rur, zbrojenie 
niemetalowe do rur, złączki niemetalowe do rur, włókna 
z tworzywa sztucznego nie dla włókiennictwa, tworzywa 

sztuczne półprzetworzone, materiały wyściełające z gumy 
lub tworzyw sztucznych, elementy urządzeń do transpor-
tu wewnętrznego z tworzyw sztucznych, niemetalowe 
elementy urządzeń do transportu wewnętrznego, wyroby 
z tworzyw sztucznych: profile, prowadnice, łańcuchy, ślizgi, 
koła napinające, zakręty, krzywki, ślimaki, gwiazdy, wały, nie-
metalowe wyroby: profile, prowadnice, łańcuchy, ślizgi, koła 
zębate, koła napinające, zakręty, krzywki, ślimaki, gwiazdy, 
wały, 19 niemetalowe konstrukcje budowlane, niemetalo-
we materiały budowlane, płyty niemetalowe budowlane, 
niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, 
rury sztywne niemetalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, rusz-
towania niemetalowe, 37 instalacja, konserwacja i naprawy 
maszyn, informacja o naprawach, 40 obróbka metali, po-
wlekanie metali, obróbka skrawaniem, informacja o obróbce 
metali, obróbka tworzyw sztucznych, informacja o obróbce 
tworzyw sztucznych, 42 badania techniczne, analizy tech-
niczne, prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk 
technicznych (dla osób trzecich), opracowywanie projektów 
technicznych.

(210) 471413 (220) 2017 05 09
(731) WEB 4 FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Falenty
(540) mikrorata.pl

(531) 03.01.14, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, ban-
kowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym.

(210) 471437 (220) 2017 05 10
(731) ARIES POWER EQUIPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ariespower

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

(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-
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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, uchwy-
ty [części maszyn], ugniatarki mechaniczne, wentylatory 
do silników, zawory [części maszyn lub silników], zamiatarki 
samojezdne, brony, 8 ubijaki do gruntu [narzędzia brukar-
skie], koparki do rowów [narzędzia], narzędzia o napędzie 
ręcznym, kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], piły [narzę-
dzia], ubijaki do gruntu [narzędzia], nożyce ogrodnicze, kosy, 
rębaki, 9 akumulatory elektryczne, kolektory elektryczne, 
baterie słoneczne, motopompy strażackie, elektryczne urzą-
dzenia kontrolno - sterujące, ogniwa fotoelektryczne, ogni-
wa galwaniczne, panele słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, 12 pontony, ciągniki, łodzie, śruby napędowe 
do łodzi, wiosła do łodzi, ciągniki ogrodowe jednoosiowe, 
37 Usługi instalacji agregatów prądotwórczych, usługi in-
stalacji urządzeń i maszyn ogrodniczych, usługi instalacji 
silników i zespołów napędowych do łodzi, konserwacja 
i naprawy maszyn, naprawa pomp, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, wynajem sprzętu budowlanego, 
wynajem sprzętu do oczyszczania dróg.

(210) 471438 (220) 2017 05 10
(731) ARIES POWER EQUIPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) japońskie maszyny ariespower

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

(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, uchwy-
ty [części maszyn], ugniatarki mechaniczne, wentylatory 
do silników, zawory [części maszyn lub silników], zamiatarki 

samojezdne, brony, 8 ubijaki do gruntu [narzędzia brukar-
skie], koparki do rowów [narzędzia], narzędzia o napędzie 
ręcznym, kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], piły [narzę-
dzia], ubijaki do gruntu [narzędzia], nożyce ogrodnicze, kosy, 
rębaki, 9 akumulatory elektryczne, kolektory elektryczne, 
baterie słoneczne, motopompy strażackie, elektryczne urzą-
dzenia kontrolno - sterujące, ogniwa fotoelektryczne, ogni-
wa galwaniczne, panele słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, 12 pontony, ciągniki, łodzie, śruby napędowe 
do łodzi, wiosła do łodzi, ciągniki ogrodowe jednoosiowe, 
37 Usługi instalacji agregatów prądotwórczych, usługi in-
stalacji urządzeń i maszyn ogrodniczych, usługi instalacji 
silników i zespołów napędowych do łodzi, konserwacja 
i naprawy maszyn, naprawa pomp, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, wynajem sprzętu budowlanego, 
wynajem sprzętu do oczyszczania dróg.

(210) 471742 (220) 2017 05 16
(731) PEJER SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BeamUp

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25, 26.07.25
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogra-
mowanie komputerowe do użytku w odniesieniu do usług 
finansowych, usług w zakresie płatności, oprogramowa-
nie komputerowe do wspierania i umożliwiania transferu 
funduszy i nabywania produktów i usług oferowanych 
przez osoby trzecie, oprogramowanie komputerowe 
do wykorzystania w celu umożliwienia transferu fundu-
szy, 36 usługi finansowe, usługi płatnicze, usługi płatności 
mobilnych, usługi w zakresie elektronicznych płatności, 
pośrednictwo w płatnościach mobilnych i internetowych, 
obsługa płatności, obsługa kart kredytowych i debeto-
wych, przetwarzanie płatności za pomocą kart kredyto-
wych, usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie 
płatności), przetwarzanie płatności na rzecz banków, usłu-
gi finansowe w postaci wspierania i umożliwiania transfe-
ru funduszy i nabywania produktów i usług oferowanych 
przez osoby trzecie, usługi w zakresie elektronicznego 
przekazywania kapitału, usługi w zakresie autoryzacji 
i rozliczania transakcji, nadzorowanie operacji płatniczych 
i komputerowych systemów płatniczych, 38 usługi teleko-
munikacyjne pomiędzy instytucjami finansowymi, usługi 
łączności elektronicznej dla instytucji finansowych, usłu-
gi łączności elektronicznej w zakresie przygotowywania 
informacji finansowych, usługi łączności elektronicznej 
związane z autoryzacją kart kredytowych, 42 projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego do zarządzania finan-
sami, oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowa-
nie systemów informatycznych związanych z finansami, 
tymczasowe udostępnianie niepobieralnych programów 
komputerowych, umożliwianie tymczasowego użytko-
wania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostęp-
nych za pośrednictwem strony internetowej.
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(210) 471796 (220) 2017 05 17
(731) INNOMENTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) INNOMENTORS
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlo-
wej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 
36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, ma-
jątek nieruchomy, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi 
sportowe i kulturalne, 42 usługi wykonywania badań nauko-
wych i technicznych oraz ich projektowanie, przemysłowa 
analiza i badanie usług, projektowanie i rozwój komputero-
wego sprzętu i oprogramowania, 45 usługi prawne.

(210) 471855 (220) 2017 05 18
(731) SILESIA PET SPÓŁKA AKCYJNA, Dąbrowa Górnicza
(540) SP SILESIAPET

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 opakowania z tworzyw sztucznych, 17 two-
rzywa sztuczne formowane wtryskowo.

(210) 471872 (220) 2017 05 18
(731) KLINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) klineT

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.25
(510), (511) 35 usługi w zakresie pracowników tymczaso-
wych, usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób 
trzecich], 37 konserwacja i naprawa budynków, czyszczenie 
budynków od wewnątrz i zewnątrz, sprzątanie szpitali, sprzą-
tanie hoteli, sprzątanie domów mieszkalnych, sprzątanie po-
mieszczeń biurowych, sprzątanie zakładów przemysłowych, 
sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, sprzą-
tanie budynków użyteczności publicznej, czyszczenie ele-
wacji budynków, dezynfekcja pomieszczeń, 44 usługi kosze-
nia trawników, usługi pielęgnacji trawników, ogrodnictwo, 
pielęgnacja ogrodów.

(210) 471931 (220) 2017 05 22
(731) BECLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdynia

(540) BeClinic

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 olejki esencjonalne, geranio, olejek jaśminowy, 
kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do celów innych niż lecz-
nicze, preparaty kosmetyczne do skapieli, woda kolońska, ma-
seczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki, prepa-
raty kosmetyczne do odchudzania, wazelina jako kosmetyk, 

zestawy kosmetyczne, kosmetyki upiększające, kremy kosme-
tyczne, kremy wybielające do skóry, ekstrakty perfumeryjne 
z kwiatów, kwiaty jako baza do perfum, lakiery do paznokci, 
woda lawendowa, olejek lawendowy, preparaty do makijażu, 
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapa-
chowe, esencje miętowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, 
mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdało-
we, olejek migdałowy, mleczko kosmetyczne, mleczko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, preparaty do mycia, mydła, 
mydła lecznicze, mydła migdałowe, odświeżacze do ust w ae-
rozolu, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, 
olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryj-
nych, olejki toaletowe, preparaty kosmetyczne do opalania się, 
preparaty do zmywania, pasty do podłóg, preparaty do pielę-
gnacji paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty 
do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, kosme-
tyki do opalania, przeciwsłoneczne preparaty, puder do ma-
kijażu, preparaty kosmetyczne do rzęs, kremy wybielające 
do skóry, pomadki do ust, sole kąpielowe do celów innych niż 
lecznicze, szampony, szminki, środki do czyszczenia zębów, 
tłuszcze do celów kosmetycznych, woda toaletowa, olejki 
toaletowe, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, tusze 
do rzęs, aerozolowe odświeżacze do ust, pomadki do ust, wa-
zelina kosmetyczna, lakiery do włosów, woda kolońska, woda 
toaletowa, woda utleniona do celów kosmetycznych, woda 
zapachowa, zestawy kosmetyków, żele do wybielania zębów, 
5 środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, balsamy 
do celów leczniczych, artykuły żywnościowe na bazie białka 
do celów medycznych, preparaty białkowe do celów medycz-
nych, mleko białkowe, preparaty biologiczne do celów me-
dycznych, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, odczyn-
niki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, cukierki 
do celów leczniczych, dietetyczna żywność przystosowana 
do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane 
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystoso-
wane do celów medycznych, dodatki odżywcze do celów 
leczniczych, drożdże do celów farmaceutycznych, enzymy 
do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne, herbata lecznicza, kapsułki do ce-
lów farmaceutycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, 
olejek z kopru do celów leczniczych, koper włoski do celów 
leczniczych, kwasy do celów farmaceutycznych, oleje leczni-
cze, zioła lecznicze, nalewki lecznicze, napary, korzenie lekar-
skie, mięta do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe 
do celów farmaceutycznych, mleczko pszczele do celów 
medycznych, mleko białkowe, mleko migdałowe do celów 
farmaceutycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, her-
bata odchudzająca do celów leczniczych, preparaty medycz-
ne do odchudzania, oleje lecznicze, mąka z siemienia lnianego 
do celów farmaceutycznych, siemię lniane do celów farma-
ceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skory, 
sole do celów medycznych, sole wód mineralnych, woda ter-
malna, preparaty witaminowe, preparaty medyczne na porost 
włosów, wody mineralne do celów leczniczych, herbata z ziół 
do celów medycznych, zioła lecznicze, żywność dietetyczna 
do celów leczniczych, 35 doradztwo specjalistyczne w spra-
wach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organi-
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, usługi importowo-eksporto-
we, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej a także wysyłko-
wej, w tym i za pośrednictwem globalnej sieci internetowej, 
środków perfumeryjnych, kosmetyków, środków sanitarnych, 
substancji dietetycznych do celów leczniczych, produktów 
farmaceutycznych, sprzedaż z promocją dla osób trzecich.
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(210) 472077 (220) 2017 05 24
(731) POPIŃSKI PIOTR GFC INVESTMENTS, Warszawa
(540) FESTIWAL WÓDKI

(531) 11.01.01, 11.01.04, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka, 35 usługi sprzeda-
ży następujących towarów: napoje alkoholowe, wódka, napoje 
bezalkoholowe, artykuły spożywcze, żywność, wyroby tyto-
niowe, wyroby dla palaczy, dzieła sztuki, obrazy, artykuły nu-
mizmatyczne i filatelistyczne, monety, biżuteria, zegarki, figurki 
i posążki, popiersia, ordery, medale, torby, torebki, portmonetki, 
smycze, lampki, świeczniki, abażury do lamp, wyroby z drewna, 
korka, trzciny, wikliny, rogu, fiszbinu, muszli, bursztynu, kości sło-
niowej, lalki, marionetki, maski etniczne i teatralne, noże do pa-
pieru, parasolki, ramki do obrazów, lusterka, grzebyki, ozdoby 
choinkowe, długopisy, kalendarze, notesy, proporczyki, obrazy, 
widokówki, kieliszki, szklanki, talerzyki, wazony, kubki, butelki, ka-
rafki, kufle, podstawki pod kufle, breloczki, usługi prowadzenia 
sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni interne-
towych, aukcji i agencji importowo-eksportowych z towarami 
wymienionymi w niniejszej klasie, 41 organizowanie imprez 
edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych, artystycznych, mu-
zycznych, organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych ma-
jących na celu przybliżanie tradycji gorzelniczo-kulinarnych po-
przez degustacje, degustacje napojów alkoholowych w celach 
rozrywkowych i edukacyjnych, degustacje żywności w celach 
rozrywkowych i edukacyjnych, imprezy z degustacją napojów 
alkoholowych i żywności w celach rozrywkowych i edukacyj-
nych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barów, 
pubów, restauracji, kawiarni, lodziarni, gastronomia obwoźna, 
catering, obsługa gastronomiczna imprez okolicznościowych, 
przyjęć, uroczystości towarzyskich, imprez służbowych, ban-
kietów, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, szklanej 
zastawy stołowej i wyposażenia kuchni, doradztwo przy wybo-
rze menu, usługi kelnerskie.

(210) 472098 (220) 2017 05 25
(731) GOWOONSESANG COSMETICS CO.,LTD.,  

Seongnam-si, KR
(540) Dr.G MYSKINMENTOR Dr.G

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 3 kosmetyki funkcjonalne, preparaty kosmetycz-
ne przeciw starzeniu się skóry, maseczki do celów kosmetycz-
nych, mleczka, żele, lotiony i kremy do demakijażu, kosmetyki 
do stosowania na powierzchni skóry, kremy korygujące koloryt 
skóry (kremy CC), kosmetyki do użytku osobistego, kremy prze-

ciwzmarszczkowe, preparaty wybielające skórę, balsamy do rąk, 
kremy do rąk, balsamy do ust, kremy tuszujące niedoskonałości 
skóry (kremy BB), kosmetyki złuszczające, kosmetyki nawilżające, 
kosmetyki do pielęgnacji ciała i urody, kosmetyki do makijażu 
ciała, środki nawilżające, kosmetyki chroniące przed słońcem, 
preparaty chroniące przed słońcem do użytku kosmetyczne-
go, kosmetyki do włosów i skóry głowy, kremy chroniące przed 
słońcem dla niemowląt, kosmetyki wykorzystujące naturalne 
substancje, podkłady do makijażu, środki czyszczące.

(210) 472181 (220) 2017 05 26
(731) GIWOJNO TOMASZ THOMAS, Warszawa
(540) THOMAS
(510), (511) 18 aktówki, torebki, portfele na karty wizytowe, 
portfele na karty płatnicze, kuferki, portmonetki, komple-
ty podróżne ze skóry, kuferki na kosmetyki, skórzane etui 
na klucze, plecaki, torby na zakupy, walizki, paski skórzane, 
35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów miano-
wicie aktówek, torebek, portfeli na karty wizytowe, portfeli 
na karty płatnicze, kuferków, portmonetek, kompletów po-
dróżnych, kuferków na kosmetyki, skórzanych etui na klucze, 
plecaków, toreb na zakupy, walizek, parasoli, pasków skórza-
nych pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować 
także w sklepie internetowym.

(210) 472206 (220) 2017 05 26
(731) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) GRAND MOULIN
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe, 
wódki, drinki alkoholowe, nalewki, spirytus.

(210) 472224 (220) 2017 05 26
(731) URBAŃSKA-DROBNY MARZENA, Zator
(540) Cukiernia Urbańscy

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lody spożywcze, słodycze, 35 reklama 
billboardowa.

(210) 472318 (220) 2017 05 29
(731) PROJEKT VISTULA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) hanzacafé
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.13, 11.03.04
(510), (511) 43 usługi kawiarni.

(210) 472347 (220) 2017 05 30
(731) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) LATO # naMAXXXa

(531) 27.05.01, 01.03.02, 26.13.25
(510), (511) 9 anteny, aparaty do przetwarzania informacji, 
aparaty do rejestracji dźwięku, aparaty fotograficzne audio-
wizualne, urządzenia do nauki, drukarki komputerowe, dyk-
tafony, dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty 
CD, płyty DVD, płyty video CD, dyski kompaktowe, dyski 
komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski 
optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyski optyczne 
z nagraniami audio, dyskietki, dystrybutory dysków kompu-
terowych, elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, 
elektroniczne procesory tekstu, filmy [błony] naświetlone, 
filmy kinematograficzne, filmy kinematograficzne naświetlo-
ne, filmy rysunkowe animowane, filmy wideo, głośniki, gło-
śniki komputerowe, interfejsy, interfejsy dla informatyki, in-
terfejsy komputerowe, kasety audio, kasety dźwiękowe, 
kasety i taśmy wideo, kasety magnetofonowe, kasety ma-
gnetyczne z nagraniami, kasety muzyczne, kasety wideo, 
kasety wideo z grami, kompaktowe dyski optyczne, kompak-
towe odtwarzacze płyt, komputerowe monitory ekranowe, 
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, kompute-
ry osobiste, laptopy, magnetyczne nośniki danych, magne-
tyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, magne-
tyczne nośniki informacji, maszty [anteny bezprzewodowe], 
maszty antenowe, maszty do anten bezprzewodowych, 
maszty radiotelegraficzne, megafony, mikrofony, monitory, 
monitory do komputerów, nadajniki bezprzewodowe, nadaj-
niki cyfrowe, nadajniki częstotliwości radiowych, nadajniki 
do telekomunikacji, nadajniki radiowe, nagrane filmy, nagra-
ne nośniki magnetyczne i optyczne zawierające komputero-
we bazy danych, nienagrane magnetyczne nośniki danych, 
nośniki danych magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, 
nośniki informacji optyczne, odtwarzacze kaset, odtwarza-
cze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne 
nośniki danych, optyczne nośniki informacji, optyczne nośni-
ki medialne, osobiste urządzenia stereofoniczne, pamięci 
komputerowe, pamięci USB, pliki graficzne do ściągnięcia 
do telefonu komórkowego, pliki muzyczne do ściągnięcia 
do telefonu komórkowego, płyty fonograficzne, płyty kom-
paktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, 
zapisane dane, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wi-
deo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz oprogramowa-
nie komputerowe, w tym oprogramowanie do pobierania, 
magazynowania, generowania, odtwarzania i organizowa-
nia nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ruchomych 
oraz danych, procesory tekstu, programy gier komputero-
wych, programy komputerowe jako software ładowalny, 
programy komputerowe nagrane, programy komputerowe 
systemu operacyjnego, przenośne odtwarzacze mediów, 

przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, przenośne 
urządzenia do odtwarzania dźwięku, radia i odbiorniki radio-
we, sterujące programy komputerowe do systemu operacyj-
nego, nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy do re-
jestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, 
totalizatory, urządzenia do nagrywania, urządzenia do od-
twarzania dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, 
urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia nadawcze, za-
pisane dane dotyczące określonej problematyki, zwłaszcza 
muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, 
obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz oprogramowanie 
komputerowe, w tym oprogramowanie do pobierania, ma-
gazynowania, generowania, odtwarzania i organizowania 
nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ruchomych oraz 
danych, zapisane lub nagrane nośniki magnetyczne i optycz-
ne, aplikacje mobilne, oprogramowanie i aplikacje do urzą-
dzeń przenośnych, oprogramowanie społecznościowe, 
oprogramowanie użytkowe do usług tworzenia sieci kontak-
tów społecznych za pośrednictwem Internetu, 16 afisze, pla-
katy z papieru lub kartonu, bilety, broszury, czasopisma, dru-
ki, dzienniki, folia, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, 
formularze (blankiety, druki), fotografie [wydrukowane], ga-
zety, gazety codzienne, kalendarze, kalendarze drukowane, 
kartki okolicznościowe, karton, karty muzyczne z życzeniami, 
katalogi, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku 
domowego, komiksy, koperty z tworzyw sztucznych do pa-
kowania, książki, malarstwo [obrazy], mapy, materiały do mo-
delowania, materiały drukowane, materiały klejące dla pape-
terii i gospodarstw domowych, materiały piśmienne, modele, 
makiety architektoniczne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki 
[materiały piśmienne], notatniki [notesy], notesy, noże do pa-
pieru lub kartonu, obrazy, ochronne okładki na książki, okład-
ki na dokumenty, papeterie, papier, papier listowy, papiero-
we podstawki pod kufle do piwa, periodyki, pędzle, plakaty 
reklamowe, plansze, pocztówki i widokówki, prospekty, przy-
bory do pisania, publikacje drukowane, publikacje edukacyj-
ne, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, reklamo-
we szyldy papierowe, reprodukcje graficzne, szyldy z papieru 
lub z tektury lub z kartonu, taśmy samoprzylepne do celów 
papierniczych lub do użytku domowego, torebki, torebki 
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, ulotki, 
woreczki, 28 balony do zabawy, karty do gry, gry planszowe, 
gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry 
towarzyskie (salonowe), pluszowe zabawki, śmieszne rzeczy 
[atrapy], 35 administrowanie działalnością gospodarczą 
w zakresie franchisingu, administrowanie hotelami, agencje 
importowe i eksportowe, agencje informacji handlowej, ana-
lizy w zakresie marketingu, aukcje telefoniczne i telewizyjne, 
badania i analizy rynku, badania informacji dotyczących 
działalności gospodarczej, badanie opinii, badania rynku 
do celów reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, edytorskie usługi w dziedzinie re-
klamy, franchising, a mianowicie konsultacje i wsparcie w za-
kresie zarządzania, organizacji i promocji działalności gospo-
darczej, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, 
implementacja i stosowanie porad [usługi zleceniobiorcy] 
w dziedzinie marketingu, impresariat w działalności arty-
stycznej, informacja handlowa, kampanie marketingowe, 
kompilacja danych dla osób trzecich, kompilacja informacji 
w komputerowych bazach danych, kompilacja i systematy-
zacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, kom-
pilacja reklam, kompilacja statystyk związanych z reklamą, 
marketing, marketing bezpośredni (reklama), marketing do-
tyczący promocji, obróbka tekstów, opracowywanie strate-
gii i pomysłów marketingowych, organizowanie aukcji inter-
netowych, organizowanie i prowadzenie aukcji, poszukiwania 
w zakresie patronatu, pośrednictwo handlowe w zakresie 
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produkcji reklam radiowych, telewizyjnych i kinowych, pro-
dukcja materiałów reklamowych, produkcja nagrań dźwięko-
wych do celów marketingowych, produkcja nagrań wideo 
do celów reklamowych, produkcja reklam radiowych, telewi-
zyjnych oraz kinowych, produkcja wizualnych materiałów 
reklamowych, promocja, reklama i marketing stron interne-
towych on-line, promowanie [reklama] działalności gospo-
darczej, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomu-
nikacyjnych, prowadzenie domów aukcyjnych, prowadzenie 
i usługi agencji reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, reklama billboardowa, reklama i promocja sprzeda-
ży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych 
za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, 
reklama i usługi handlowe, reklama i usługi reklamowe, rekla-
ma kinowa, reklama online za pośrednictwem komputero-
wej sieci komunikacyjnej, reklama osób trzecich i prowa-
dzenie interesów osób trzecich w ramach udzielonych 
pełnomocnictw w zakresie działalności: radiowej, telewizyj-
nej lub kinowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki 
komunikacyjne, reklama radiowa, reklama telewizyjna, rekla-
ma, w tym promocja dotycząca sprzedaży artykułów i usług 
na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem przesyłania mate-
riałów reklamowych i rozpowszechniania wiadomości rekla-
mowych w sieciach komputerowych, reprodukcja doku-
mentów i dokumentacji, reprodukcja materiału reklamowego, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sprawowanie 
patronatu medialnego, systematyzacja komputerowych baz 
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, transkrypcja komunikatów i wiadomości, transkryp-
cja informacji, tworzenie tekstów reklamowych i sponsoro-
wanych, uaktualnianie ulotek i innych materiałów reklamo-
wych, usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności 
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej, usługi aukcyjne online, usługi domów aukcyj-
nych, usługi handlu on-line, w ramach których sprzedający 
wystawiają produkty na aukcję, a oferty zgłaszane są za po-
średnictwem Internetu, usługi impresariów w działalności 
artystycznej, usługi menedżerskie, usługi organizacji wystaw 
handlowych lub reklamowych, usługi public relations, usługi 
rozlepiania plakatów reklamowych, usługi zarządzania hote-
lami, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypoży-
czanie materiałów reklamowych, zarządzanie i kompilacja 
komputerowych baz danych, zarządzanie i administrowanie 
miejscami wystawowymi, zarządzanie profesjonalną działal-
nością artystyczną, zarządzanie w zakresie zamówień han-
dlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządze-
nie w mediach, usługi zarządzania społecznością on-line, 
38 agencje prasowe, bezpieczna poczta elektroniczna, do-
starczenie ułatwień do odbioru radiowego i transmisji i usług 
radiowej, dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych 
[isp], elektroniczna transmisja danych i dokumentów za po-
mocą terminali komputerowych, elektroniczne przekazywa-
nie danych i dokumentów przez terminale komputerowe 
i urządzenia elektroniczne, elektroniczne przesyłanie wiado-
mości, emisja programów telewizyjnych, emisja programów 
radiowych, emisja radiowa, emisja telewizyjna, informacja 
o telekomunikacji, internetowe stacje telewizyjne i radiowe, 
komputerowa transmisja informacji udostępnianych za po-
mocą kodów dostępu lub terminali, komunikacja danych 
drogą radiową, komunikacja przez sieci światłowodowe, ko-
munikacja przez terminale komputerowe, komunikacja przez 
terminale komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub sa-
telitę, komunikacja radiowa, komunikacja telefoniczna, ko-
munikacja telegraficzna, komunikacja za pośrednictwem 
analogowych i cyfrowych terminali komputerowych, łącz-
ność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez termina-

le komputerowe, mobilna komunikacja radiowa, nadawanie 
bezprzewodowe, nadawanie programów przez sieci sateli-
tarne, nadawanie programów telewizji satelitarnej, obsługa 
chat roomów, obsługa przekazu fonicznego, obsługiwanie 
anten nadajników naziemno - satelitarnych, odpłatne udo-
stępnianie czasu dostępu do komputerowych baz danych, 
organizowanie systemów transmisyjnych, poczta elektro-
niczna, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, poczta 
elektroniczna i usługi przesyłania wiadomości, poczta elek-
troniczna, przesyłanie informacji, prowadzenie portalu inter-
netowego we własnym imieniu i na własną rzecz, prowadze-
nie wortalu internetowego, zwłaszcza muzycznego, 
we własnym imieniu i na własną rzecz, prowadzenie rozgło-
śni radiowych, prowadzenie transmisji, prowadzenie trans-
misji radiowych i telewizyjnych poprzez Internet, przekaz sa-
telitarny, przekazywanie informacji różnego rodzaju 
na adresy internetowe (webmessaging), przesyłanie dalej 
wiadomości przez telefon, przesyłanie danych, dźwięków 
i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie danych przy pomo-
cy światłowodu, przesyłanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, przesyłanie dźwięków i obrazów drogą sa-
telitarną, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji drogą 
satelitarną, przesyłanie poczty elektronicznej (usługi w za-
kresie danych związanych z pocztą elektroniczną), przesyła-
nie telegramów, przesyłanie telekopii, przesyłanie wiadomo-
ści, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych, 
przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera, 
radiofonia, rozpowszechnianie programów radiowych i tele-
wizyjnych, rozpowszechnianie programów radiowych i tele-
wizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywa-
nych za pośrednictwem połączenia mikrofalowego z od-
biornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie programów 
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połącze-
nia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, satelitarna 
transmisja danych za pośrednictwem światowej sieci kom-
puterowej on-line, telekomunikacja informacyjna, telekomu-
nikacja informacyjna (obejmująca strony www), telekomuni-
kacja radiowa, telekomunikacja za pomocą terminali 
komputerowych, telematów, satelitów, radia, telegrafów, te-
lefonów, telekomunikacja za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej, telematyczna komunikacja za pośrednictwem termi-
nali komputerowych, transmisja i retransmisja programów 
radiowych i telewizyjnych, transmisja na żywo dostępna 
przez strony główne w Internecie [kamery internetowe], 
transmisja obrazów drogą satelitarną, transmisja plików cy-
frowych, transmisja programów drogą satelitarną, transmisja 
programów drogą satelitarną i kablową, transmisja progra-
mów radiowych, transmisja satelitarna, transmisje i retrans-
misje programów radiowych, transmisje radiowe i telewizyj-
ne, w tym kablowe, transmitowanie dźwięku i obrazu, 
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udo-
stępnianie stron internetowych, usługi agencji informacyj-
nych, usługi dostępu do portalu internetowego, usługi emisji 
satelitarnej w zakresie rozrywki, usługi emisji satelitarnej 
w zakresie sportu, usługi informacyjne on-line, związane z te-
lekomunikacją, usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowni-
ków biznesowych, usługi nadawania drogą kablowa i sateli-
tarną, usługi nadawania satelitarnego w zakresie działalności 
gospodarczej, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomuni-
kacja], usługi online, a mianowicie przesyłanie wiadomości, 
usługi prowadzenia wideokonferencji satelitarnych, usługi 
przekazu satelitarnego, usługi przekazywania głosu i obrazu, 
usługi przesyłania głosu, usługi światłowodowej telekomuni-
kacji, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi telekomuni-
kacyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych, 
usługi telekomunikacyjne, mianowicie usługi sieci światło-
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wodowych, usługi teleksowe i telefaksowe, usługi transmi-
syjne dotyczące głosu, obrazu i danych, usługi w zakresie in-
ternetowych emisji radiowych, usługi w zakresie obsługi 
i najmu sprzętu do telekomunikacji, szczególnie do transmi-
sji radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie obsługi satelitar-
nej dotyczące transmisji dźwięku lub obrazu, usługi w zakre-
sie prowadzenia stacji radiowych i telewizyjnych, usługi 
w zakresie przekierowywania do witryn internetowych, usłu-
gi w zakresie telefonii internetowej, usługi w zakresie trans-
misji telewizyjnych i radiowych, usługi w zakresie zleceń 
przywoławczych w zakresie radia, telefonii, Internetu lub in-
nych środków elektronicznych, wynajem odbiorczych anten 
satelitarnych, wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, 
wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputero-
wej, wypożyczanie dekoderów sygnałów, wypożyczanie ka-
nałów łącznościowych, wypożyczanie sprzętu nadawczego, 
wypożyczanie urządzeń do przekazywania informacji, wy-
pożyczanie urządzeń do przesyłanie informacji, wypożycza-
nie urządzeń służących do nadawania sygnałów audio, wy-
pożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie 
zestawów do nadawania satelitarnego, zapewnianie dostę-
pu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu do stron 
internetowych, zbieranie, opracowywanie i przekazywanie 
wiadomości i informacji, 41 administrowanie loteriami 
na rzecz osób trzecich, edukacyjne kursy wyjazdowe, e-lear-
ning, interaktywne i korespondencyjne kursy i sesje, prowa-
dzone on-line za pośrednictwem połączenia telekomunika-
cyjnego lub sieci komputerowej bądź prowadzone 
za pomocą innych środków, konkursy muzyczne, w tym pio-
senkarskie, konkursy przez telefon, kursy szkoleniowe, loterie, 
losowanie nagród [loterie], montaż filmów kinowych, mon-
taż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż programów 
radiowych, montaż programów telewizyjnych, montaż taśm 
dźwiękowych, montaż taśm wideo, nagrywanie i produkcja 
nagrań dźwiękowych, nagrywanie muzyki, organizowanie 
i prowadzenie pokazów, konferencji i kongresów, organizo-
wanie i prowadzenie seminariów, organizowanie rozrywki 
internetowej, radiowej i telewizyjnej, organizowanie wystaw 
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie czasu wolne-
go, organizowanie festiwali, organizowanie i prowadzenie 
konkursów piękności, organizowanie konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów lub lote-
rii audiotestowych, organizowanie kursów edukacyjnych, in-
ternetowych, korespondencyjnych, organizowanie loterii, 
organizowanie spektakli, organizowanie zabaw, prezentowa-
nie programów radiowych, produkcja filmów, produkcja fil-
mów na taśmach wideo, produkcja i dystrybucja filmów, 
produkcja i organizowanie widowisk muzycznych, produkcja 
imprez sportowych na potrzeby radiowe, produkcja progra-
mów radiowych i/lub programów telewizyjnych, produkcja 
przedstawień teatralnych, produkcja radiowa, filmowa i tele-
wizyjna, programowanie i sporządzanie programu telewizyj-
nego i radiowego, prowadzenie agencji artystycznych, 
przedstawienia nadawane za pośrednictwem telewizji sateli-
tarnej, przedstawienia plenerowe stanowiące usługi rozryw-
kowe, przedstawienia teatralne, przygotowywanie progra-
mów radiowych, publikowanie czasopism elektronicznych, 
publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie elektro-
niczne, publikowanie elektroniczne online nie do pobrania, 
publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie mate-
riałów drukowanych, publikowanie materiałów na magne-
tycznych lub optycznych nośnikach danych, publikowanie 
piosenek, publikowanie tekstów i muzyki, radiowe i telewi-
zyjne serwisy informacyjne, radiowe programy rozrywkowe, 
realizacja programów radiowych [planowanie], rejestrowa-
nie na taśmach video, reportaże fotograficzne, reporterskie 

usługi agencyjne, reżyseria programów radiowych lub tele-
wizyjnych, rozrywka [widowiska], selekcja i kompilacja na-
grań muzycznych do rozpowszechniania radiowego przez 
osoby trzecie, świadczenie usług przez parki tematyczne, 
tłumaczenia, udostępnianie urządzeń w studiach nagrań, 
usługi dotyczące organizowania pokazów i widowisk arty-
stycznych, organizowania zawodów sportowych, usługi do-
tyczące publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, 
usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, usłu-
gi edukacyjne świadczone przez radio, usługi festiwali mu-
zycznych i piosenkarskich, usługi informacyjne w zakresie 
biletów na widowiska, usługi loterii, usługi nagrywania na ta-
śmach magnetowidowych, usługi nauczania, usługi organi-
zowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi 
organizowania plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, 
usługi organizowania rozrywki radiowej, usługi reporterskie, 
usługi studia do prób [nagrywanie], usługi studia nagrań, 
usługi świadczone przez parki rozrywki, usługi udostępnia-
nia nagranych nośników dźwięku lub obrazu, usługi udo-
stępniania plików audio i video on-line, usługi w dziedzinie 
rozrywki radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie opracowy-
wania reportaży, usługi w zakresie produkcji i organizowania 
widowisk, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych lub 
kulturalnych, usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, 
usługi w zakresie publikowania on-line, usługi w zakresie wy-
pożyczania taśm i kaset, widowiska muzyczne, widowiska 
muzyczne na żywo, widowiska nadawane za pośrednic-
twem telewizji satelitarnej, widowiska teatralne i widowiska 
muzyczne, wypożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizytów, 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie stacji 
radiowych i telewizyjnych, zabawy zorganizowane z zakresu 
rozrywki lub edukacji, 43 bary szybkiej obsługi, biura i agen-
cje zakwaterowania, domy turystyczne, domy wypoczynko-
we, hotele, kantyny, kafeterie i bufety, kawiarnie, motele, ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, organizowanie obozów wakacyjnych [zakwa-
terowanie], pensjonaty, restauracje, restauracje samoobsłu-
gowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater 
na pobyt czasowy, usługi barowe, usługi hotelowe, motelo-
we, kawiarniane i restauracyjne, wynajmowanie pomiesz-
czeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, 
mityngi, narady, pokazy i konferencje, wypożyczanie dystry-
butorów wody pitnej, wypożyczanie konstrukcji przeno-
śnych, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej 
i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie 
urządzeń do gotowania.

(210) 472392 (220) 2017 05 31
(731) ŁĄTKA CZESŁAW KRZYSZTOF INNOVATION 1, 

Jenkowice
(540) Sweet Puzzle
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(531) 21.01.14, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, żelki, ciastka, 
krakersy, czekolada, praliny czekoladowe, chrupki, cukierki.

(210) 472401 (220) 2017 05 31
(731) WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KUJAWIA
(510), (511) 19 cegły, konstrukcyjne elementy niemetalowe 
dla budownictwa, cegły elewacyjne, cegły klinkierowe, płytki 
klinkierowe, 35 usługi sprzedaży: cegieł, cegieł elewacyjnych, 
konstrukcyjnych elementów niemetalowych dla budownic-
twa, cegieł klinkierowych, płytek klinkierowych, usługi do-
radztwa specjalistycznego i marketingowego w sprawach 
działalności gospodarczej dotyczącej branży budowlanej, 
sprzedaż (promocja) cegieł, konstrukcyjnych elementów nie-
metalowych dla budownictwa, cegieł elewacyjnych, cegieł 
klinkierowych, płytek klinkierowych na rzecz osób trzecich.

(210) 472415 (220) 2017 06 01
(731) BŁYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój
(540) Provocater

(531) 19.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki do paznokci, lakiery do paznokci, 
lakiery nawierzchniowe do paznokci, emalie do paznokci, 
utwardzacze do paznokci, preparaty kosmetyczne do przy-
spieszania schnięcia lakieru na paznokciach, podkłady do la-
kierów do paznokci, żel do paznokci, odżywki do paznokci, 
emulsje do wzmacniania paznokci, rozjaśniacze do paznokci, 
preparaty do kuracji paznokci, klej do utwardzania paznokci, 
środki do usuwania paznokci żelowych, powłoki do nadawa-
nia kształtu sztucznym paznokciom, odżywki, kremy i olejki 
do skórek wokół paznokci.

(210) 472423 (220) 2017 06 01
(731) BOUCHIKHI CHAKIBEM, KOŁTKO ALEKSANDRA 

PREMIUM CONCEPT SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) L’ARC

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 prowadzenie restauracji, usługi gastrono-
miczne, przygotowanie dań na zamówienia oraz ich dosta-
wa, usługi barowe.

(210) 472453 (220) 2017 06 01
(731) ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola

(540) DYSPERBIT
(510), (511) 19 bitumiczne produkty dla budownictwa.

(210) 472461 (220) 2017 06 01
(731) WARWIN SPÓŁKA AKCYJNA, Warka
(540) dobry LEMON Z NAJLEPSZYCH ODMIAN JABŁEK 

I LIMONEK

(531) 05.07.12, 05.07.13, 05.07.22, 19.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), cydr.

(210) 472606 (220) 2017 06 06
(731) FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PYSIO AQUATIC
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(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki, nektary i na-
poje owocowe, wieloowocowe, warzywne oraz owocowo-
-warzywne, przecierowe soki, nektary i napoje owocowe, 
wieloowocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne, soki, 
nektary i napoje owocowe, wieloowocowe, warzywne oraz 
owocowo-warzywne z dodatkiem mikro- i/lub makroele-
mentów i/lub witamin, wody mineralne, stołowe i źródlane, 
wody smakowe, napoje musujące, napoje izotoniczne i ener-
getyzujące, syropy, koncentraty, zaprawy, wyciągi, esencje 
i inne preparaty do produkcji napojów, proszki i pastylki 
do otrzymywania napojów musujących, napoje instant za-
warte w klasie 32.

(210) 472634 (220) 2017 06 06
(731) SENDERSKA ZOFIA PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWE TRIM-POT, Kocmyrzów
(540) TRIM-POT

(531) 27.05.01, 29.01.14, 24.17.05, 24.17.09, 26.04.02, 26.04.16, 
28.07.99

(510), (511) 9 czujniki, diody świecące (LED), diody, bez-
pieczniki, elektryczne urządzenie kontrolno - sterujące, elek-
tryczne urządzenia pomiarowe, instalacje elektryczne, kable 
elektryczne, kondensatory, łączniki elektryczne, mikroproce-
sory, rezystory, płytki drukowane, półprzewodniki, przełącz-
niki elektryczne, tranzystory, układy scalone, potencjometry, 
złącza kablowe, termistory, 35 reklama, sprzedaż detaliczna 
i hurtowa w punktach handlowych, hurtowniach i za po-
średnictwem Internetu towarów takich jak: czujniki, diody 
świecące (LED), diody, bezpieczniki, elektryczne urządzenie 
kontrolno - sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, in-
stalacje elektryczne, kable elektryczne, kondensatory, łączni-
ki elektryczne, mikroprocesory, rezystory, płytki drukowane, 
półprzewodniki, przełączniki elektryczne, tranzystory, układy 
scalone, potencjometry, złącza kablowe, termistory.

(210) 472654 (220) 2017 06 07
(731) VOGLER ROMAN PRODUKCJA WYROBÓW 

METALOWYCH HANDEL USŁUGI RÓŻNE, Tymawa
(540) VOGLER

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 kratki wentylacyjne z metalu, metalowe osło-
ny wentylacyjne, metalowe rury wentylacyjne, metalowe 
kanały wentylacyjne, metalowe rury elastyczne, łączniki 
rurowe z metalu, kominy metalowe, kominowe trzony me-
talowe, metalowe końcówki kominowe, nasady kominowe 
metalowe, kołnierze metalowe do mocowania rur, meta-
lowe drzwi kominowe, metalowe drzwi izolujące, drzwi 
metalowe, metalowe drzwiczki rewizyjne, osłony z meta-
lu, metalowe maskownice magnetyczne, metalowe klapy 
ścienne, metalowe klapy sufitowe, 11 kratki wentylacyjne 
będące częścią wentylatorów wyciągowych, instalacje 
wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi [wentylacyjne 
lub klimatyzacyjne], osłony wentylacyjne, osłony kominko-
we, wkłady kominkowe, kratki kominkowe, 19 niemetalowe 
kratki wentylacyjne do budynków, niemetalowe rury wen-

tylacyjne do budynków, niemetalowe drzwi kominowe, 
niemetalowe klapy, 20 osłony kominkowe domowe [me-
ble], kraty kominkowe domowe, kołnierze do mocowania 
rur, niemetalowe, kołnierze z tworzyw sztucznych do mo-
cowania rur, szafki, szafki ogniotrwałe, szafki izotermiczne, 
szafki ścienne, szafki metalowe, szafki na gaśnice, szafki hy-
drantowe, szafki ochronne.

(210) 472666 (220) 2017 06 07
(731) KOMPLEX-TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MELLA

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 papier toaletowy celulozowy i makulaturowy.

(210) 472667 (220) 2017 06 07
(731) PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(540) Venus TwojaReceptura Nature w zgodzie z naturą

(531) 05.13.07, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 preparaty chemiczne, półprodukt oraz eks-
trakty środków naturalnych do samodzielnego przygotowy-
wania kosmetyków, 3 kremy kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, balsamy kosmetyczne, wyroby kosmetyczne, kredki 
do brwi, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, 
dezodoranty osobiste, sole do kąpieli inne niż lecznicze, pre-
paraty kosmetyczne, wody kolońskie, wody toaletowe, kre-
my, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręce-
nia włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery 
do włosów, odświeżacze do ust nie do celów leczniczych, 
olejki perfumeryjne, ołówki kosmetyczne, pasty i proszki 
do zębów, toniki, żele, mydła, mydła w płynie i w żelu, pre-
paraty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie, kremy 
do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne 
wyszczuplające, olejki eteryczne, perfumy, preparaty do pie-
lęgnacji skóry, pomadki, szampony, preparaty do pielęgnacji 
włosów, cienie, pudry, fluidy-make-up, błyszczyki, maskary, 
kremy do rąk, sztuczne paznokcie, tusze do rzęs, zmywacze 
do paznokci, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
olejki eteryczne.
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(210) 472699 (220) 2017 06 08
(731) DERMIE PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) M’onduniq Cosmétiques Professionnels
(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
preparaty do czyszczenia i odświeżania, wosk krawiecki 
i szewski, środki toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji 
ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i za-
pachowe, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, balsa-
my, inne niż do celów medycznych, bawełniane płatki kosme-
tyczne, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, gaziki do celów 
kosmetycznych, henna [barwnik kosmetyczny], henna 
w proszku, kamienie do wygładzania stóp, klej do charakte-
ryzacji do użytku kosmetycznego, kleje do celów kosme-
tycznych, kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego, ko-
smetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki nielecznicze, 
kosmetyki w formie olejków, kosmetyki zawierające keraty-
nę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki za-
wierające pantenol, kreda do użytku kosmetycznego, krem 
do skórek wokół paznokci, kremy do masażu, nie do celów 
leczniczych, lakier do celów kosmetycznych, maści do celów 
kosmetycznych, nasączone chusteczki do użytku kosme-
tycznego, nawilżane chusteczki nasączone balsamem ko-
smetycznym, nielecznicze kuracje do skóry głowy, nieleczni-
cze preparaty do masażu, nielecznicze produkty do pielęgnacji 
niemowląt, nielecznicze produkty toaletowe, odżywki 
do skórek wokół paznokci, olejek bergamotowy, olejki do ce-
lów kosmetycznych, olejki do masażu, olejki do masażu, nie-
lecznicze, olejki i płyny do masażu, olejki mineralne [kosme-
tyki], olejki toaletowe, papierowe ręczniki do rąk nasączone 
kosmetykami, perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], 
perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], pre-
paraty do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej, pre-
paraty do pedicure, płatki oczyszczające nasączone kosmetyka-
mi, płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, 
preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosmetycz-
ne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do twarzy, 
preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, prepa-
raty ścierne do ciała, pumeks, tłuszcze do celów kosmetycz-
nych, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów ko-
smetycznych, wodorosty do zastosowań w kosmetologii, 
zestawy kosmetyków, środki czyszczące do szczoteczek i pę-
dzelków kosmetycznych, środki wyszczuplające [kosmetyki], 
inne niż do celów medycznych, żel z aloesem do celów ko-
smetycznych, żele do masażu, inne niż do celów medycz-
nych, 5 preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higienicz-
ne, preparaty i artykuły dentystyczne, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecz-
nicze, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplika-
tory, preparaty i materiały diagnostyczne, żywe narządy 
i tkanki do celów chirurgicznych, aerozole chłodzące do ce-
lów medycznych, alkohol do nacierania, apteczki pierwszej 
pomocy do użytku domowego, apteczki pierwszej pomocy, 
wyposażone, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, ce-
ment kostny do celów medycznych, cement kostny do ce-
lów ortopedycznych, chemiczne środki antykoncepcyjne, 
cukier mleczny do celów medycznych [laktoza], dekstryny 
do użytku farmaceutycznego, dodatki odżywcze do celów 
weterynaryjnych, doustne sole nawadniające, ekstrakty 
z kory do użytku medycznego, elementy radioaktywne 
do użytku medycznego, enzymy do celów medycznych, en-
zymy do celów weterynaryjnych, gazy do celów medycz-
nych, gazy i mieszaniny gazów do użytku w obrazowaniu 

medycznym, guma do żucia odświeżająca oddech do celów 
leczniczych, hormony radioterapeutyczne, kapsułki do ce-
lów farmaceutycznych, kapsułki do celów leczniczych, kap-
sułki na farmaceutyki sprzedawane bez zawartości, kapsułki 
na lekarstwa, kleje chirurgiczne, kleje medyczne do wiązania 
ran, kolodium do celów farmaceutycznych, kolagen do ce-
lów medycznych, komórki macierzyste do celów medycz-
nych, komórki rekonstytuowane do zabiegów klinicznych 
w zakresie pielęgnacji skóry, komórki rekonstytuowane 
do zabiegów medycznych w zakresie pielęgnacji skóry, krew 
do celów medycznych, krew pępowinowa, krople do oczu, 
kąpiele tlenowe, kryształki do celów leczniczych, kąpiele 
w płynie odkażającym dla zwierząt [preparaty], lecznicze 
oliwki dla niemowląt, lecznicze płyny do przemywania oczu, 
lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, 
lecznicze suche szampony, lecznicze szampony dla zwierząt 
domowych, leki przeciwgorączkowe, lubrykanty do celów 
medycznych, materiały do chirurgicznych opatrunków gip-
sowych, mineralne preparaty spożywcze do celów medycz-
nych, nasączone chusteczki lecznicze, natłuszczony papier 
do celów medycznych, nośniki uwalniające leki ułatwiające 
uwalnianie preparatów farmaceutycznych, nośniki uwalnia-
jące leki w postaci powłoczek tabletek ułatwiających uwal-
nianie preparatów farmaceutycznych, nośniki uwalniające 
leki w postaci rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwal-
nianie preparatów farmaceutycznych, odczynniki do użytku 
medycznego, odczynniki stosowane w genetycznej diagno-
styce medycznej, odświeżacze oddechu do celów medycz-
nych, olej rycynowy jako substancja powlekająca do produk-
tów farmaceutycznych, olejek z drzewa sandałowego do celów 
medycznych, farmaceutycznych lub weterynaryjnych, osocze 
krwi, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, pianki anty-
koncepcyjne, plastry chłodzące do celów medycznych, pożyw-
ki do kości złożone z materiałów biologicznych do celów me-
dycznych, preparaty aminokwasowe do użytku medycznego, 
preparaty bakteriologiczne do celów medycznych, prepara-
ty bakteryjne do celów medycznych, preparaty biochemicz-
ne do użytku medycznego, preparaty chemiczne do celów 
medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryj-
nych, preparaty do irygacji do celów medycznych, preparaty 
do kąpieli do celów medycznych, preparaty kantarydowe 
do użytku medycznego, preparaty lecznicze do pielęgnacji 
zdrowia, preparaty medyczne, preparaty mentolowe 
do wcierania dla dzieci, preparaty mineralne do celów me-
dycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty zawierające 
metioninę, preparaty zawierające pantenol do użytku me-
dycznego, produkty uboczne z procesu przeróbki ziarn zbóż 
do celów medycznych, proszek perłowy do celów medycz-
nych, proszek z kory do użytku medycznego, sekwencje 
kwasów nukleinowych do celów medycznych i weterynaryj-
nych, składniki krwi, sole do kąpieli do celów medycznych, 
sole do kąpieli mineralnych, sole wód mineralnych, sperma 
do sztucznego zapłodnienia, środki na odciski, środki nawil-
żające do celów chirurgicznych, suplementy do karm do ce-
lów weterynaryjnych, szampony lecznicze, tlen stały do użyt-
ku medycznego, tłuszcze do celów medycznych, tłuszcze 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, ureaza do ce-
lów medycznych, wazelina do celów medycznych lub wete-
rynaryjnych, środki odtoksyczniające z chloru do celów me-
dycznych, środki odtruwające z arszeniku do celów 
medycznych, świece do uszu do celów leczniczych, woda 
morska do kąpieli leczniczych, woda termalna, woda utlenio-
na do celów medycznych, wody mineralne do celów me-
dycznych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów me-
dycznych, wypełnienia skóry do wstrzykiwania, żelatyna 
do celów medycznych, mydła i detergenty lecznicze i odka-
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żające, substancje chłonne do higieny osobistej, środki dez-
odoryzujące i oczyszczające powietrze, środki dezynfekcyjne 
i antyseptyczne, antybakteryjne preparaty na bazie gliny, hi-
gieniczne środki nawilżające, intymne preparaty nawilżające, 
preparaty higieniczne do celów medycznych, preparaty hi-
gieniczne do celów weterynaryjnych, płyny do przemywa-
nia oczu, środki czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzę-
dzi chirurgicznych, żele nawilżające do użytku osobistego, 
rozpuszczalniki czyszczące do usuwania plastrów samoprzy-
lepnych, roztwory oczyszczające do użytku medycznego, 
substancje w formie tabletek do stosowania w sterylizacji 
wody, 8 przybory do manicure i pedicure, przybory do obci-
nania i usuwania włosów, przybory do układania włosów, 
przyrządy do ozdabiania ciała ludzkiego, elektryczna kar-
bownica do włosów, elektryczne prostownice do włosów, 
elektryczne urządzenia do układania włosów, grzebienie, 
zgrzebła [narzędzia ręczne], narzędzia ręczne do użytku przy 
kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, nożyce, nożyce 
[narzędzia obsługiwane ręcznie], nożyczki, pincety, przybory 
do pedikiuru, przyrządy do strzyżenia [ręczne], przyrządy 
ręczne do kosmetycznej pielęgnacji brwi, ręczne maszynki 
do strzyżenia, rozpylacze pompowane ręcznie, separatory 
do rzęs, spraye [narzędzia obsługiwane ręcznie], zalotki 
do rzęs, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, nauczanie 
i szkolenia, nauczanie indywidualne, organizowanie festy-
nów w celach edukacyjnych, organizowanie i przeprowa-
dzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, edu-
kacja, rozrywka i sport, usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, bary 
przekąskowe, bary sałatkowe, dokonywanie rezerwacji re-
stauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, dostarczanie infor-
macji o usługach barów, herbaciarnie, dostarczanie żywności 
i napojów za pośrednictwem furgonetek, imprezy firmowe 
[zapewnianie jedzenia i napojów], informacja o usługach re-
stauracyjnych, kafeterie [bufety], kontraktowe usługi w za-
kresie żywności, lodziarnie, oferowanie żywności i napojów 
dla gości, oferowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowa-
nie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, ofe-
rowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, or-
ganizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizo-
wanie posiłków w hotelach, pizzerie, przygotowywanie i za-
opatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie 
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, puby, 
restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące delikate-
sy, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, 
rzeźbienie w jedzeniu, serwowanie jedzenia i napojów, ser-
wowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności 
i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów dla go-
ści w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w ka-
wiarenkach internetowych, serwowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów 
w sklepach z pączkami, spersonalizowane usługi planowania 
posiłków za pośrednictwem strony internetowej, stołówki, 
udostępnianie informacji o zawodzie barmanki i barmana, 
udostępnianie informacji w postaci przepisów na drinki, 
udostępnianie opinii na temat restauracji, udostępnianie opi-
nii na temat restauracji i barów, udzielanie informacji doty-
czących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, 
udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem 
żywności i napojów, usługi agencji w zakresie rezerwacji re-
stauracji, usługi barów piwnych, usługi barów z fajkami wod-
nymi, usługi barowe, usługi barów z sokami, usługi biur po-
dróży w zakresie rezerwowania restauracji, usługi bufetów 
w zakresie barów koktajlowych, usługi degustacji win (do-

starczanie napojów), usługi doradcze dotyczące żywności, 
usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi 
doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi doradcze zwią-
zane z technikami pieczenia, usługi doradców w zakresie 
win, usługi herbaciarni, usługi klubów nocnych [zaopatrzenie 
w żywność], usługi klubów w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, usługi koktajlbarów, usługi mobilnych restauracji, 
usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi ogród-
ków piwnych, usługi osobistych kucharzy, usługi prywatne-
go klubu kolacyjnego, usługi prywatnego klubu picia, usługi 
restauracji hotelowych, usługi restauracji serwujących tem-
purę, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usłu-
gi restauracji washoku, usługi restauracji, w których mięso 
przygotowuje się na oczach klientów, usługi restauracyjne, 
usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi restaura-
cyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji miejsc w re-
stauracjach, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posił-
ków, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie 
dostarczania napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, 
usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usłu-
gi świadczone przez bary bistro, winiarnie, wynajem sprzętu 
do gotowania do celów przemysłowych, wypożyczanie au-
tomatów do napojów, wypożyczanie blatów kuchennych, 
wypożyczanie wyposażenia barowego, zapewnianie po-
mieszczeń na uroczystości, 44 usługi w zakresie higieny i pie-
lęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla 
ludzi, usługi w zakresie ozdabiania ciała, analiza kolorów 
[usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, depilacja wo-
skiem, dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], do-
radztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo 
w zakresie urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem 
Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, elektroliza 
do celów kosmetycznych, elektroliza kosmetyczna, elektroli-
za kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, fryzjerstwo, 
fryzjerstwo męskie, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pie-
lęgnacja urody, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych 
włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, 
kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosme-
tyczny zabieg laserowy skóry, kuracje do włosów, laserowy 
zabieg kosmetyczny pajączków, leczenie kosmetyczne grzy-
ba palców nóg, manicure, łaźnie publiczne do celów higie-
nicznych, mycie włosów szamponem, nakładanie produk-
tów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów 
kosmetycznych na twarz, odbudowa włosów, ozdabianie 
ciała, pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody 
dla ludzi, salony fryzjerskie, salony piękności, solaria, styliza-
cja, układanie włosów, udostępnianie obiektów i sprzętu to-
aletowego, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie infor-
macji w dziedzinie stylizacji włosów, udzielanie informacji 
związanych z usługami salonów piękności, usługi doradcze 
dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielę-
gnacji urody, ścinanie włosów, usługi doradcze dotyczące 
urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi 
doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, 
usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone on-line 
lub osobiście, usługi doradztwa on-line w zakresie makijażu, 
usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi doradztwa 
w zakresie pielęgnacji włosów, usługi farbowania brwi, usługi 
farbowania rzęs, usługi farbowania włosów, usługi gabine-
tów odchudzania, usługi koloryzacji brwi, usługi koloryzacji 
rzęs, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, 
usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi kręcenia wło-
sów, usługi kształtowania brwi, usługi laserowego usuwania 
owłosienia, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, 
usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, usługi lecz-
nicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi leczni-
cze związane z odrastaniem włosów, usługi manicure i pedi-
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cure, usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi nitkowania 
brwi, usługi odsysania tłuszczu, usługi opalania natryskowe-
go, usługi opalania natryskowego dla ciała ludzkiego, usługi 
opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, usługi pe-
dicure, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji stóp, 
usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, 
usługi plecenia włosów w warkocze, usługi podkręcania rzęs, 
usługi prostowania włosów, usługi przedłużania rzęs, usługi 
salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi salonu fryzjerskiego dla 
mężczyzn, usługi salonu opalania natryskowego, usługi salo-
nów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonów fryzjerskich dla 
służb wojskowych, usługi salonów fryzjersko - kosmetycz-
nych, usługi salonów oferujących opalanie natryskowe, usłu-
gi salonów pielęgnacji paznokci, usługi saun, usługi solariów, 
usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, 
usługi SPA, usługi tatuażu brwi, usługi trwałego podkręcania 
rzęs, usługi trwałej ondulacji włosów, usługi w zakresie kura-
cji odchudzających, usługi w zakresie laserowego odmładza-
nia skóry, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie maki-
jażu permanentnego, usługi w zakresie mikropigmentacji, 
usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi 
w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji 
skóry głowy, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi 
w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko 
[SPA], usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie 
porad kosmetycznych, usługi w zakresie trwałego usuwania 
i redukcji owłosienia, usługi w zakresie udostępniania obiek-
tów i sprzętu solariów, usługi w zakresie usuwania włosów, 
usługi wizażystów, usługi woskowania ciała ludzkiego, usługi 
zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów 
na cellulit, usługi zabiegów na cellulitis, usuwanie cellulitu 
z ciała, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, wstrzykiwalne 
kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, wynajem 
sprzętu do pielęgnacji skóry, zabiegi depilacyjne, zabiegi hi-
gieniczne dla ludzi, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosme-
tyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi ko-
smetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz 
i włosy, usługi dentystyczne, usługi farmaceutyczne, usługi 
medyczne, usługi optyczne, aromaterapia, badania na obec-
ność alkoholu do celów medycznych, badania przesiewowe 
[skriningowe], badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, 
badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie spraw-
ności fizycznej, domowa opieka pielęgniarska, dopasowy-
wanie aparatów słuchowych, doradztwo dotyczące alergii, 
doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w za-
kresie zdrowia], doradztwo genetyczne, doradztwo w zakre-
sie biorytmów, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, 
doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo ży-
wieniowe, fizjoterapia, hydroterapia, informacje dotyczące 
masażu, konsultacje z dziedziny żywienia, leczenie alergii, 
leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odu-
rzające, leczenie pacjentów uzależnionych od narkotyków, 
leczenie pacjentów uzależnionych od substancji narkotycz-
nych, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, masaż, masaż 
gorącymi kamieniami, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, 
masaż sportowy, masaż tajski, masaż tkanek głębokich, mok-
sybucja, monitorowanie pacjentów, muzykoterapia w celach 
fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, nadzór nad 
programami redukcji wagi, ocena kontroli wagi, opieka me-
dyczna i zdrowotna, opieka zdrowotna dotycząca gimnasty-
ki korekcyjnej, opieka zdrowotna w postaci organizacji 
ochrony zdrowia (HMO), opieka zdrowotna w zakresie masa-
ży terapeutycznych, opieka zdrowotna w zakresie terapii re-
laksacyjnej, opieka zdrowotna związana z akupunkturą, opie-
ka zdrowotna związana z głodówką, opieka zdrowotna 
związana z homeopatią, opieka zdrowotna związana z hy-
droterapią, opieka zdrowotna związana z naturopatią, opra-

cowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycz-
nej, organizowanie zakwaterowania w domach dla 
rekonwalescentów, organizowanie zakwaterowania w do-
mach spokojnej starości, organizowanie zakwaterowania 
w sanatoriach, osteopatia, ośrodki zdrowia, pilates terapeu-
tyczny, placówki rekonwalescencji, planowanie i nadzorowa-
nie diet odchudzających, planowanie i nadzorowanie diety, 
planowanie programów odchudzających, planowanie rodzi-
ny, pomoc osobom w rzucaniu palenia, poradnictwo zwią-
zane z terapią zajęciową, poradnictwo żywieniowe, profesjo-
nalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne 
doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo 
w zakresie żywienia, refleksologia, rehabilitacja fizyczna, re-
habilitacja pacjentów uzależnionych od alkoholu, sanatoria 
(usługi -), sporządzanie raportów dotyczących opieki zdro-
wotnej, talasoterapia, terapia antynikotynowa, terapia mowy 
i słuchu, terapia zajęciowa i rehabilitacja, tradycyjny masaż 
japoński, udostępnianie informacji na temat karmienia pier-
sią, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych 
do celów rehabilitacji zdrowotnej, udzielanie informacji doty-
czących akupunktury, udzielanie informacji dotyczących ba-
dań fizykalnych, udzielanie informacji dotyczących chiro-
praktyki, udzielanie informacji na temat poradnictwa 
dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji o war-
tości odżywczej produktów spożywczych, udzielanie infor-
macji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie 
informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, świad-
czenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, świad-
czenie usług w zakresie programów odchudzania, świadcze-
nie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej 
on-line, z wyjątkiem stomatologii, świadczenie usług z zakre-
su opieki zdrowotnej w domach, udzielanie informacji zdro-
wotnej, udzielanie informacji związanych z odżywianiem, 
udzielanie informacji związanych z suplementami diety i od-
żywczymi, udzielanie informacji związanych z tradycyjnym 
masażem japońskim, usługi analiz laboratoryjnych związa-
nych z leczeniem ludzi, usługi barów tlenowych, usługi die-
tetyków, usługi domowej opieki zdrowotnej, usługi doradcze 
i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze w za-
kresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie laktacji, usługi 
doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradcze w zakre-
sie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie opieki 
zdrowotnej [medyczne], usługi doradcze w zakresie zdrowia, 
usługi doradcze związane z dietą, usługi doradztwa diete-
tycznego [medyczne], usługi doradztwa w zakresie kontrolo-
wania wagi, usługi doradztwa związane z odchudzaniem, 
usługi drenażu limfatycznego, usługi elektroterapii dla fizjo-
terapii, usługi hydroterapii domowej, usługi informacyjne 
w zakresie opieki zdrowotnej, usługi kliniczne w zakresie ho-
meopatii, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usłu-
gi klinik zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi masa-
żu stóp, usługi mikrodermabrazji, usługi opieki nad 
pacjentami hospitalizowanymi i dochodzącymi, usługi opie-
ki wyręczającej w postaci domowej pomocy pielęgniarskiej, 
usługi opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci 
zakontraktowanych jednostek służby zdrowia, usługi pielę-
gniarskiej pomocy domowej, usługi położnicze [akuszeria], 
usługi refleksologiczne, usługi stawiania baniek, usługi szpi-
talnych domów opieki, usługi terapeutyczne, usługi terapii 
głosu i terapii logopedycznej, usługi tymczasowej opieki za-
stępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, usługi w zakresie 
akupunktury, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakre-
sie krioterapii, usługi w zakresie leczenia bezsenności, usługi 
w zakresie leczenia nałogu palenia, usługi w zakresie leczenia 
uzależnień, usługi w zakresie medytacji, usługi w zakresie 
muzykoterapii, usługi w zakresie nauki o włosach i skórze 
głowy, usługi świadczone przez dietetyków, usługi w zakre-
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sie reiki, usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie pa-
tologii związane z leczeniem osób, usługi w zakresie plano-
wania programów redukcji wagi, usługi w zakresie terapii 
za pomocą światła, usługi w zakresie terapii zajęciowej, usłu-
gi w zakresie zarządzania stresem, usługi w zakresie zorgani-
zowanej opieki zdrowotnej, usługi związane z bankami tka-
nek ludzkich, wypożyczanie sprzętu szpitalnego, zabiegi 
terapeutyczne dla ciała, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, 
zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, za-
pewnianie obiektów i sprzętu długoterminowej opieki, za-
pewnianie tymczasowej opieki zastępczej, ziołolecznictwo.

(210) 472785 (220) 2017 06 09
(731) GILLMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starogard Gdański
(540) OCYNKOWNIA PÓŁNOC GILLMET

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.18
(510), (511) 40 informacja o obróbce materiałów, cynkowa-
nie materiałów metalowych, informacja o cynkowaniu mate-
riałów metalowych, galwanotechnika.

(210) 472789 (220) 2017 06 11
(731) RUSAK BUSINESS SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 

(531) 01.15.24, 26.03.01, 26.03.06, 29.01.13, 01.15.23
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi 
zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi agencji 
importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi re-
klamowe, agencje informacji handlowej, analizy kosztów, 
analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania 
rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, 
powielanie dokumentów, pośredniczenie w zawieraniu 
transakcji handlowych, doradztwo handlowe, usługi w za-
kresie rachunkowości, księgowości i kontroli ksiąg, doradz-
two w zakresie działalności związanej z prowadzeniem inte-
resów, planowaniem, organizacją pracy i organizowaniem 
obiegu informacji, 36 usługi w zakresie prowadzenia agencji 
celnej, w tym dostarczanie i przygotowywanie niezbędnych 
dokumentów do odprawy celnej i dokonywania zgłoszenia 
celnego, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi kantorów 
wymiany walut, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży walut 
obcych, wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawio-
nych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego 
i ruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomo-
ściami, sporządzanie umów najmu, wynajmowanie po-

wierzchni biurowych i magazynowych, ekspertyzy dla celów 
finansowych, informacja finansowa, oszacowanie wartości 
dla celów fiskalnych, ekspertyzy i wyceny dla celów podat-
kowych, usługi powiernicze, sporządzanie i publikowanie ra-
portów i ocen ekonomiczno – finansowych przedsiębiorstw, 
39 prowadzenie składu celnego oraz działalności spedy-
cyjnej i przewozowej, magazynowanie i przeładowywanie 
towarów, działalność wspierająca dla transportu lądowego 
w zakresie działalności związanej z parkingami, garażami, 
usługi agencji transportowych, usługi transportowe, usługi 
spedycji, dostarczanie towarów, usługi kurierskie, czartero-
wanie, pośrednictwo frachtowe, fracht, transport kolejowy, 
transport kołowy, transport powietrzny, transport morski, in-
formacja o transporcie, wynajem miejsc parkingowych, po-
średnictwo i logistyka w zakresie transportu, rezerwowanie 
transportu, pakowanie towarów, produktów i przedmiotów 
wielkogabarytowych do transportu drogowego, lotniczego 
i morskiego, przewożenie i dostarczanie towarów, magazy-
nowanie, zarządzanie i administrowanie parkingami, wyna-
jem miejsc parkingowych i parkingów, garaży, powierzchni 
magazynowych, hall do składowania, gruntów lub terenów 
do składowania towarów, podnajmowanie lub wynajmowa-
nie miejsc do parkowania i postoju maszyn oraz pojazdów.

(210) 472790 (220) 2017 06 11
(731) RUSAK BUSINESS SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RUSAK

(531) 01.15.24, 26.03.01, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.13, 01.15.23
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi 
zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi agencji 
importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi re-
klamowe, agencje informacji handlowej, analizy kosztów, 
analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania 
rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, 
powielanie dokumentów, pośredniczenie w zawieraniu 
transakcji handlowych, doradztwo handlowe, usługi w za-
kresie rachunkowości, księgowości i kontroli ksiąg, doradz-
two w zakresie działalności związanej z prowadzeniem inte-
resów, planowaniem, organizacją pracy i organizowaniem 
obiegu informacji, 36 usługi w zakresie prowadzenia agencji 
celnej, w tym dostarczanie i przygotowywanie niezbędnych 
dokumentów do odprawy celnej i dokonywania zgłoszenia 
celnego, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi kantorów 
wymiany walut, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży walut 
obcych, wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawio-
nych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego 
i ruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomo-
ściami, sporządzanie umów najmu, wynajmowanie po-
wierzchni biurowych i magazynowych, ekspertyzy dla celów 
finansowych, informacja finansowa, oszacowanie wartości 
dla celów fiskalnych, ekspertyzy i wyceny dla celów podat-
kowych, usługi powiernicze, sporządzanie i publikowanie ra-
portów i ocen ekonomiczno – finansowych przedsiębiorstw, 
39 prowadzenie składu celnego oraz działalności spedy-
cyjnej i przewozowej, magazynowanie i przeładowywanie 
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towarów, działalność wspierająca dla transportu lądowego 
w zakresie działalności związanej z parkingami, garażami, 
usługi agencji transportowych, usługi transportowe, usługi 
spedycji, dostarczanie towarów, usługi kurierskie, czartero-
wanie, pośrednictwo frachtowe, fracht, transport kolejowy, 
transport kołowy, transport powietrzny, transport morski, in-
formacja o transporcie, wynajem miejsc parkingowych, po-
średnictwo i logistyka w zakresie transportu, rezerwowanie 
transportu, pakowanie towarów, produktów i przedmiotów 
wielkogabarytowych do transportu drogowego, lotniczego 
i morskiego, przewożenie i dostarczanie towarów, magazy-
nowanie, zarządzanie i administrowanie parkingami, wyna-
jem miejsc parkingowych i parkingów, garaży, powierzchni 
magazynowych, hall do składowania, gruntów lub terenów 
do składowania towarów, podnajmowanie lub wynajmowa-
nie miejsc do parkowania i postoju maszyn oraz pojazdów.

(210) 472791 (220) 2017 06 11
(731) RUSAK BUSINESS SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RUSAK
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi 
zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi agencji 
importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi re-
klamowe, agencje informacji handlowej, analizy kosztów, 
analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania 
rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, 
powielanie dokumentów, pośredniczenie w zawieraniu 
transakcji handlowych, doradztwo handlowe, usługi w za-
kresie rachunkowości, księgowości i kontroli ksiąg, doradz-
two w zakresie działalności związanej z prowadzeniem inte-
resów, planowaniem, organizacją pracy i organizowaniem 
obiegu informacji, 36 usługi w zakresie prowadzenia agencji 
celnej, w tym dostarczanie i przygotowywanie niezbędnych 
dokumentów do odprawy celnej i dokonywania zgłoszenia 
celnego, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi kantorów 
wymiany walut, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży walut 
obcych, wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawio-
nych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego 
i ruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomo-
ściami, sporządzanie umów najmu, wynajmowanie po-
wierzchni biurowych i magazynowych, ekspertyzy dla celów 
finansowych, informacja finansowa, oszacowanie wartości 
dla celów fiskalnych, ekspertyzy i wyceny dla celów podat-
kowych, usługi powiernicze, sporządzanie i publikowanie ra-
portów i ocen ekonomiczno – finansowych przedsiębiorstw, 
39 prowadzenie składu celnego oraz działalności spedy-
cyjnej i przewozowej, magazynowanie i przeładowywanie 
towarów, działalność wspierająca dla transportu lądowego 
w zakresie działalności związanej z parkingami, garażami, 
usługi agencji transportowych, usługi transportowe, usługi 
spedycji, dostarczanie towarów, usługi kurierskie, czartero-
wanie, pośrednictwo frachtowe, fracht, transport kolejowy, 
transport kołowy, transport powietrzny, transport morski, in-
formacja o transporcie, wynajem miejsc parkingowych, po-
średnictwo i logistyka w zakresie transportu, rezerwowanie 
transportu, pakowanie towarów, produktów i przedmiotów 
wielkogabarytowych do transportu drogowego, lotniczego 
i morskiego, przewożenie i dostarczanie towarów, magazy-
nowanie, zarządzanie i administrowanie parkingami, wyna-
jem miejsc parkingowych i parkingów, garaży, powierzchni 
magazynowych, hall do składowania, gruntów lub terenów 
do składowania towarów, podnajmowanie lub wynajmowa-
nie miejsc do parkowania i postoju maszyn oraz pojazdów.

(210) 472797 (220) 2017 06 12
(731) MACIEJCZYK ŁUKASZ IGNIS, Warszawa
(540) golden base
(510), (511) 34 bibułki papierosowe, bloczki z bibułki pa-
pierosowej, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, 
filtry do papierosów, papierosy elektroniczne, pojemniczki 
z gazem do zapalniczek, środki aromatyzujące do stosowa-
nia w papierosach elektronicznych inne niż olejki eteryczne, 
środki aromatyzujące do tytoniu inne niż olejki eteryczne, 
tabaka, tabakierki, pojemniki na tytoń, waporyzatory dla 
palaczy do stosowania doustnego, zapalniczki dla palaczy, 
zapałki, zioła do palenia.

(210) 472806 (220) 2017 06 12
(731) STOŻEK MATEUSZ, Kasinka Mała
(540) SETA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 14.05.09
(510), (511) 9 urządzenia alarmowe, urządzenia do prze-
kazywania, odtwarzania, rejestracji i przetwarzania obrazu 
i dźwięku, urządzenia do łączności, urządzenia do monito-
ringu i telewizji przemysłowej, sprzęt komputerowy, urzą-
dzenia RTV i AGD, systemy fotowoltaicznych PV, systemy ra-
diowego dostępu do Internetu, systemy łączności radiowej 
przewodowej oraz bezprzewodowej, systemy lokalizacyjne 
GPS, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej to-
warów: urządzeń alarmowych, urządzeń do przekazywania, 
odtwarzania, rejestracji i przetwarzania obrazu i dźwięku, 
urządzeń do łączności, urządzeń do monitoringu i telewizji 
przemysłowej, sprzętu komputerowego, urządzeń RTV i AGD, 
systemów fotowoltaicznych PV, systemów radiowego dostę-
pu do Internetu, systemów łączności radiowej przewodowej 
oraz bezprzewodowej, systemów lokalizacyjnych GPS, sys-
temów oddymiających oraz przeciwpożarowych, 37 usługi 
instalacyjne i serwisowe w zakresie urządzeń alarmowych, 
urządzeń do przekazywania, odtwarzania, rejestracji i prze-
twarzania obrazu i dźwięku, urządzeń do łączności, urządzeń 
do monitoringu i telewizji przemysłowej, sprzętu kompute-
rowego, urządzeń RTV i AGD, systemów fotowoltaicznych 
PV, systemów radiowego dostępu do Internetu, systemów 
łączności radiowej przewodowej oraz bezprzewodowej, sys-
temów lokalizacyjnych GPS, systemów oddymiających oraz 
przeciwpożarowych, 42 usługi w zakresie prac badawczych 
i rozwojowych oraz projektowania stron www, serwisów in-
ternetowych, programów komputerowych, urządzeń i ukła-
dów elektronicznych, usługi informatyczne, hosting serwe-
rów internetowych, hosting video, 45 usługi ochrony osób 
i mienia.

(210) 472825 (220) 2017 06 12
(731) KORUS SZYMON SOLDE, Będzin
(540) KAFEJ
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(531) 18.07.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 ciasta, chleb i bułki, ciastka, pączki, wyroby 
cukiernicze, wyroby piekarnicze, kawa, herbata, kakao, cukier, 
czekolada, lody spożywcze, kanapki, potrawy na bazie mąki, 
przyprawy, 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, restauracje, usługi barowe.

(210) 472883 (220) 2017 06 13
(731) CZAJKOWSKI ARTUR MARKARTUR, Lublin
(540) fruitboard
(510), (511) 28 deskorolki.

(210) 472900 (220) 2017 06 13
(731) ZNMR MOTORS COMPANY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostróda
(540) ZNMR OSTRÓDA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 15.01.17
(510), (511) 7 mechaniczne narzędzia rolnicze o napędzie 
innym niż ręczny, wały korbowe.

(210) 472901 (220) 2017 06 13
(731) ZNMR MOTORS COMPANY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostróda
(540) ZNMR OSTRÓDA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 15.01.17
(510), (511) 7 mechaniczne narzędzia rolnicze o napędzie 
innym niż ręczny, wały korbowe.

(210) 472968 (220) 2017 06 14
(731) HELIŃSKI KRZEMIR, Michałowice
(540) ROMANTIQA
(510), (511) 14 biżuteria.

(210) 473003 (220) 2017 06 16
(731) WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TERCA LUNARIS
(510), (511) 19 cegły, konstrukcyjne elementy niemetalowe 
dla budownictwa, cegły elewacyjne, cegły klinkierowe, płytki 
klinkierowe, 35 usługi sprzedaży: cegieł, cegieł elewacyjnych, 
konstrukcyjnych elementów niemetalowych dla budownic-

twa, cegieł klinkierowych, płytek klinkierowych, usługi do-
radztwa specjalistycznego i marketingowego w sprawach 
działalności gospodarczej dotyczącej branży budowlanej, 
sprzedaż (promocja) cegieł, konstrukcyjnych elementów nie-
metalowych dla budownictwa, cegieł elewacyjnych, cegieł 
klinkierowych, płytek klinkierowych na rzecz osób trzecich.

(210) 473009 (220) 2017 06 16
(731) KARGA MAŁGORZATA SINET EDUKACJA I TERAPIA, 

Warszawa
(540) EASI
(510), (511) 35 usługi reklamowe, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, edytowanie tek-
stów, 41 nauczanie, informacja o edukacji, instruktaż gim-
nastyczne, kształcenie praktyczne [pokazy], nagrywanie 
i produkowanie filmów na taśmach wideo, organizowanie 
i prowadzenia warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów, 
sympozjów, zjazdów, konkursów, pisanie tekstów innych niż 
reklamowych, produkcja filmów innych niż reklamowych, 
publikowanie książek i periodyków i tekstów innych niż re-
klamowe, w tym elektroniczne on-line, publikowanie elek-
troniczne on-line nie do pobrania, usługi tłumaczeniowe, 
44 usługi terapeutyczne, usługi fizjoterapeutyczne.

(210) 473010 (220) 2017 06 16
(731) KARGA MAŁGORZATA SINET EDUKACJA I TERAPIA, 

Warszawa
(540) ASI
(510), (511) 35 usługi reklamowe, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, edytowanie tek-
stów, 41 nauczanie, informacja o edukacji, instruktaż gim-
nastyczne, kształcenie praktyczne [pokazy], nagrywanie 
i produkowanie filmów na taśmach wideo, organizowanie 
i prowadzenia warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów, 
sympozjów, zjazdów, konkursów, pisanie tekstów innych niż 
reklamowych, produkcja filmów innych niż reklamowych, 
publikowanie książek i periodyków i tekstów innych niż re-
klamowe, w tym elektroniczne on-line, publikowanie elek-
troniczne on-line nie do pobrania, usługi tłumaczeniowe, 
44 usługi terapeutyczne, usługi fizjoterapeutyczne.

(210) 473016 (220) 2017 06 19
(731) WOJTERA SYLWIA, Rybnik
(540) EMPATROX RESEARCH AND PHARMACEUTICAL 

QUALITY

(531) 27.05.01, 26.04.09, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.13, 26.13.25
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
antyperspiranty [przybory toaletowe], aromaty [olejki ete-
ryczne], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne 
niż do celów medycznych, błyszczyki do ust, bursztyn [wy-
roby perfumeryjne], chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania 
makijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla 
zwierząt, drewno zapachowe, ekstrakty kwiatowe [perfumy], 
ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chronią-
ce przed promieniowaniem słonecznym, farby do włosów, 
kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kosmetyki, kosme-
tyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielę-
gnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier 
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do włosów, środki do usuwania lakierów, lakiery do paznokci, 
maski kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosme-
tycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, 
mydła, mydło dezodoryzujące, odżywki do włosów, oleje 
czyszczące, olejki do celów kosmetycznych, płyny do pielę-
gnacji włosów, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady 
do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu, prepa-
raty do golenia, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty 
do kręcenia włosów, preparaty do pielęgnacji paznokci, pre-
paraty do prostowania włosów, preparaty fitokosmetyczne, 
preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, pre-
paraty toaletowe, produkty perfumeryjne, sole kąpielowe 
do celów innych niż lecznicze, suche szampony, szampony, 
tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do ce-
lów kosmetycznych, woda lawendowa, woda perfumowana, 
zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masa-
żu, inne niż do celów medycznych, 5 antybakteryjne środki 
do mycia rąk, balsamy do użytku medycznego, lecznicze 
płyny do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze 
preparaty toaletowe, lecznicze suche szampony, mleczko 
pszczele do celów farmaceutycznych, mydła antybakteryjne, 
mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, preparaty do odświe-
żania powietrza, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, prepa-
raty lecznicze na porost włosów, preparaty terapeutyczne 
do kąpieli, propolis do celów farmaceutycznych, sole do ką-
pieli do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, su-
plementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy 
diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające 
pyłek kwiatowy, szampony lecznicze.

(210) 473079 (220) 2017 06 19
(731) PLASMET-JESION SPÓŁKA JAWNA, Kalisz
(540) Baum

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.01.03, 05.01.05, 26.11.08
(510), (511) 1 silikony uniwersalne, sanitarne, szklarsko-
-budowlane, szklarskie, do kamieni, spraye silikonowe, kleje 
przemysłowe, kleje-uszczelniacze, kleje uniwersalne, kleje 
montażowe, kleje do luster, klej-silikon do szkła, kleje do tapet, 
kleje do płytek ściennych, klej wikolowy, klej polimerowy, kle-
je przemysłowe dla budownictwa, w tym kleje gipsowe, kleje 
do styropianu, zaprawa klejąca do styropianu, środki czyszczą-
ce, środki do usuwania silikonów, do czyszczenia polichlorku 
winylu, pianki i płyny do czyszczenia tworzyw sztucznych, 
płyny czyszczące do pianki poliuretanowej, primery, pod-
kłady zabezpieczające przed UV, środki impregnujące, środki 
do gruntowania powierzchni budowlanych, w tym środki 
zapobiegające przed wilgocią i erozją powierzchni budow-
lanych, środki gruntujące, środki zabezpieczające przed nad-
mierną chłonnością powierzchni budowlanych, środki do kon-
serwacji cementu, betonu, ceramiki, metalu, cegieł, dachówek 

i murów, spoiwa i środki konserwacji budynków, 6 elementy 
mocujące do budownictwa, metalowe kształtowniki profi-
lowe, w tym do osadzania płyt gipsowych i gipsowo-karto-
nowych, wieszaki, klamry, spinacze, uchwyty, suwaki, pręty, 
elementy złączne, w tym nity, wkręty, śruby, kotwy, kołki roz-
porowe i rozprężne, metalowe końcówki do wkrętów, uchwy-
ty do transportu płyt, ościeżnice metalowe, blachy trapezowe, 
płaskie blachy stalowe, wyłączając okucia i osprzęt do mebli, 
35 prowadzenie sprzedaży metalowych i niemetalowych 
materiałów budowlanych, chemii budowlanej, produktów 
i preparatów chemicznych przeznaczonych dla budownic-
twa, preparatów do konserwacji cementu, impregnatów 
stosowanych w budownictwie, preparatów do gruntowania 
powierzchni przed klejeniem, klejów przemysłowych, klejów 
do celów budowlanych i budowlano-montażowych, barwni-
ków, farb, rozcieńczalników do farb, lakierów, rozcieńczalników 
do lakierów, oraz środków czyszczących, środków antykoro-
zyjnych, budowlanych materiałów metalowych, konstrukcji 
metalowych, kształtek metalowych, akcesoriów metalowych 
dla budownictwa, rusztowań sufitowych, elementów wykoń-
czeniowych w postaci listew, narożników i taśm, kątowników, 
blachowkręty, wkręty, wkręty farmerskie, kołków rozporo-
wych, kotew sufitowych, śrub do mocowania, elektronarzędzi, 
ręcznych narzędzi budowlanych, takich jak cęgi, dłuta, imadła, 
kielnie, packi metalowe, szpachelki, kilofy, łomy, łopaty, młotki, 
młotki murarskie, nożyce, obcęgi, oskardy, piły, siekiery, strugi, 
szpadle, wiertła, narzędzia i akcesoria ślusarskie i ciesielskie ta-
kie jak wiertła, pogłębiacze, tarcze tnące i ścierne, gwintowniki, 
narzynki, szczypce, noże, i wkrętaki, urządzenia do oświetlania, 
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, susze-
nia, zaopatrzenia w wodę, aparatury i instalacji klimatyzacyjnej 
i wentylacyjnej, kominków domowych, wyciągów, wentylato-
rów oraz instalacji sanitarnej, akcesoria łazienkowe, kratki, kra-
ny i syfony, materiałów budowlanych niemetalowych takich 
jak cement, gips, kreda, płyty niemetalowe dla budownictwa, 
płytki, płytki wykładzinowe niemetalowe, listwy, narożniki i ta-
śmy niemetalowe, akcesoria niemetalowe, konstrukcje nieme-
talowe, pistoletów malarskich, pędzli i wałków malarskich, pi-
stoletów dozujących klej, pneumatycznych pistoletów do folii, 
akcesorii do pianek i silikonów, pistoletów ręcznych do pianki 
poliuretanowej, pistoletów ręcznych do folii, nożyków sto-
sowanych w budownictwie, armatury i przewodów metalo-
wych, odzieży ochronnej, rękawic i kasków, środków czystości, 
tablic informacyjnych, okularów i nauszników, mebli ogrodo-
wych, narzędzi ręcznych i mechanicznych do ogrodu takich 
jak kosiarki, dmuchawy, pilarki, nożyce, sekatory, drabiny, gra-
bie, węże, złączki, akcesoria elektroinstalacyjnych jak gniazdka, 
puszki, obejmy, żarówki i uchwyty przewodów, wyłączając 
sprzedaż okuć i osprzętu do mebli oraz innych towarów do-
tyczących mebli, organizowanie sprzedaży w zakresie sprze-
daży artykułów w branży budowlanej i przemysłowej, usługi 
w zakresie reklamy i działalności informacyjnej, organizowanie 
giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, 
organizowanie pokazów i wystaw towarów i usług, promocja 
gospodarcza, promocja sprzedaży, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, usługi menadżerskie.

(210) 473097 (220) 2017 06 19
(731) KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA JAWNA, Malewo
(540) Fonica
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(531) 27.05.01, 01.15.24, 26.11.12
(510), (511) 19 rury i kształtki z polipropylenu (PP) do kanali-
zacji wewnętrznej.

(210) 473099 (220) 2017 06 19
(731) KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA JAWNA, Malewo
(540) TYTAN
(510), (511) 19 rury i kształtki z polietylenu (PE) i polipropyle-
nu (PP) wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe.

(210) 473144 (220) 2017 06 20
(731) KRÓLIKOWSKI TOMASZ BATO INVEST, Pionki
(540) BATO

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 rozpuszczalniki do czyszczenia do użytku w pro-
cesach produkcji, rozpuszczalniki do lakierów, octany stosowane 
jako rozpuszczalniki przemysłowe, rozpuszczalniki do farb, roz-
puszczalniki do użytku w aerozolach, rozpuszczalniki do użytku 
w procesach produkcyjnych, preparaty chemiczne do użytku 
jako rozpuszczalniki, rozpuszczalniki do użytku przemysłowego 
w procesach produkcyjnych, rozpuszczalniki do czyszczenia 
przemysłowego podczas procesów produkcyjnych, rozpusz-
czalniki do użytku w przemysłowych procesach produkcyjnych, 
rozpuszczalniki odtłuszczające do użytku w procesach produk-
cyjnych, rozpuszczalniki do użytku w obróbce tworzyw sztucz-
nych, rozpuszczalniki do zmywania żywic czułych) na światło, 
rozpuszczalniki do użytku w produkcji środków owadobójczych, 
rozpuszczalniki do usuwania klejów stosowane podczas proce-
sów produkcyjnych, rozpuszczalniki do czyszczenia do użytku 
podczas procesów wytwarzania, rozpuszczalniki do gumy inne 
niż do użytku domowego, rozpuszczalniki do użytku w czysz-
czeniu maszyn podczas procesów produkcyjnych, rozpuszczal-
niki do usuwania powłok z wykończeń powierzchni podczas 
procesów produkcyjnych, absorbenty do rozpuszczalników 
do czyszczenia, emulgatory do rozpuszczalników, rozpuszczal-
nikowe środki czyszczące do usuwania tłuszczu podczas pro-
cesów wytwarzania, rozpuszczalnikowe mieszanki do obróbki 
do stosowania w przemyśle elektronicznym, rozpuszczalnikowe 
środki czyszczące na bazie wody do użytku w procesach pro-
dukcyjnych, żywice syntetyczne w postaci rozpuszczalników 
do użytku jako powłoki, żywice syntetyczne do użytku w ob-
róbce powierzchni budynków, emalie produkty do zmętniania, 
chemikalia czyszczące, 2 rozpuszczalniki do rozcieńczania farb, 
rozpuszczalniki do ponownego lakierowania pojazdów, barwni-
ki rozpuszczalnikowe do drewna, żywice syntetyczne do ochro-
ny antykorozyjnej, biele barwniki lub farby, czernidła barwniki 
lub farby, barwione farby do fasad, farby antykorozyjne, farby 
dekoracyjne, farby aluminiowe, farby wodne, farby niepalne, 
farby ognioodporne, farby akrylowe, farby gumowe, farby 
przewodzące, farby fluorescencyjne, farby ceramiczne, szcze-
liwa farby, farby świecące, farby teksturowe, farby dyspersyjne, 
farby wodoodporne, farby samochodowe, farby zewnętrzne, 
farby wewnętrzne, farby fosforyzujące, farby antystatyczne, far-
by architektoniczne, farby gruntowe, farby olejne, lakiery farby, 
szkliwo farby, lakiery, powłoki przezroczyste stosowane jako 
farby, farby zapobiegające rdzy, konserwanty murarskie - farby, 
powłoki antykorozyjne farby, farby chroniące przed rdzą, środki 
konserwujące cement farby, środki konserwujące do płytek far-
by, mieszanki uszczelniające farby i oleje, środki konserwujące 
do metali farby, środki konserwujące do budynków farby, środki 

konserwujące do powierzchni budynków farby, preparaty far-
by zawierające środki zapobiegające gniciu drewna, elastyczne 
farby do ochrony metali przed zniszczeniem, elastyczne farby 
do ochrony metali przed korozją, preparaty farby zawierające 
środki zapobiegające zagrzybieniu drewna, preparaty uszczel-
niające do podwozi pojazdów farby i oleje, mieszanki uszczel-
niające do podwozi pojazdów farby i oleje, preparaty farby 
zawierające środki chroniące drewno przed atakami owadów, 
preparaty podkładowe do użytku na podwoziach pojazdów 
farby i olej, elastomerowe wodoodporne preparaty powleka-
jące farby, elastomerowe preparaty wodoodporne, w postaci 
farby, do konserwowania dachów azbestowych, elastomerowe 
preparaty wodoodporne, w postaci farby, do ochrony dachów 
azbestowych, emalie samochodowe, emalie lakiery, emalie 
szkliste farby, emalie do malowania, emalie do ceramiki, emalie 
do silników, emalie do obręczy kół, emalie w postaci farb, ema-
lie w postaci farb do użytku domowego, nietoksyczne emalie 
do użytku w przemyśle spożywczym, nietoksyczne emalie 
do użytku w przemyśle enologicznym, bejce, grzybobójcze bej-
ce hydrofobowe, bejce do drewna, antykryptogarniczne lakiery 
ochronne, lakiery i pokosty, podkładowe lakiery ochronne, lakie-
ry silikonowe, mieszanki do malowania bez rozpuszczalników, 
3 rozpuszczalniki do usuwania lakierów, rozpuszczalniki do usu-
wania farb, rozpuszczalniki alkoholowe będące preparatami 
czyszczącymi, czyszczące rozpuszczalniki o właściwościach 
emulgujących, rozpuszczalniki odtłuszczające, inne niż do użyt-
ku w procesach produkcyjnych, spryskiwacze szyb samocho-
dowych (płyny do -), środki czyszczące, żrące środki czyszczą-
ce, preparaty czyszczące do samochodów, środki czyszczące 
do usuwania plam, substancje czyszczące do użytku domowe-
go, preparaty myjące, preparaty myjące do pojazdów, preparaty 
myjące do użytku osobistego, detergenty do użytku domo-
wego, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, 
środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, preparaty 
wybielające do użytku domowego.

(210) 473160 (220) 2017 06 21
(731) SADOWSKI KONRAD ALA MA KOTA, Warszawa
(540) akademia bohaterów przyszłości
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, nauczanie języków 
obcych, organizowanie wyjazdów wakacyjnych w celach 
rozrywkowych, organizowanie obozów sportowych,organi-
zowanie pokazów kulturalnych i naukowych, organizowanie 
imprez kulturalnych, świadczenie usług edukacyjno-rozryw-
kowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, wycho-
wanie przedszkolne - prowadzenie przedszkola niepublicz-
nego, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie 
książek i czasopism, usługi publikacji, publikacja materiałów 
edukacyjnych, udostępnianie publikacji elektronicznych.

(210) 473200 (220) 2017 06 21
(731) NAPOLLO RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) n N-PARK
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.06
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi 
w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali 
oraz pomieszczeń i przestrzeni do prowadzenia działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub administro-
wania nieruchomościami, lokalami oraz pomieszczeniami 
i przestrzenią do prowadzenia działalności gospodarczej wraz 
instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w zakresie kupna 
i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń do pro-
wadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich 
zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, 
lokali i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, 
usługi w zakresie instalacji infrastruktury użytkowej budyn-
ków i wnętrz, usługi w zakresie robót budowlanych, remon-
towych i wykończeniowych w zakresie budynków i instalacji 
infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, w tym lokali 
mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usłu-
gi w zakresie robót budowlanych i remontowych obiektów 
inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie projektowa-
nia, aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali 
mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usłu-
gi dekoratorskie w zakresie budynków i wnętrz, w tym lokali 
mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usłu-
gi projektowe w zakresie budownictwa.

(210) 473202 (220) 2017 06 21
(731) NAPOLLO RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) n N-PARK

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18, 26.05.06
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi 
w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali 
oraz pomieszczeń i przestrzeni do prowadzenia działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub administro-
wania nieruchomościami, lokalami oraz pomieszczeniami 
i przestrzenią do prowadzenia działalności gospodarczej 
wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w zakresie 
kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń 
do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami 
w nich zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy bu-
dynków, lokali i instalacji infrastruktury użytkowej budynków 
i wnętrz, usługi w zakresie instalacji infrastruktury użytkowej 
budynków i wnętrz, usługi w zakresie robót budowlanych, 
remontowych i wykończeniowych w zakresie budynków 
i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, 
w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń go-
spodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i re-
montowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi 
w zakresie projektowania, aranżacji i wykańczania budyn-
ków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i po-
mieszczeń gospodarczych, usługi dekoratorskie w zakresie 

budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych 
i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe w zakresie 
budownictwa.

(210) 473205 (220) 2017 06 21
(731) NAPOLLO RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) n N-PARK

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.06
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi 
w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali 
oraz pomieszczeń i przestrzeni do prowadzenia działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub administro-
wania nieruchomościami, lokalami oraz pomieszczeniami 
i przestrzenią do prowadzenia działalności gospodarczej 
wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w zakresie 
kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń 
do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami 
w nich zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy bu-
dynków, lokali i instalacji infrastruktury użytkowej budynków 
i wnętrz, usługi w zakresie instalacji infrastruktury użytkowej 
budynków i wnętrz, usługi w zakresie robót budowlanych, 
remontowych i wykończeniowych w zakresie budynków 
i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, 
w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń go-
spodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i re-
montowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi 
w zakresie projektowania, aranżacji i wykańczania budyn-
ków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i po-
mieszczeń gospodarczych, usługi dekoratorskie w zakresie 
budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych 
i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe w zakresie 
budownictwa.

(210) 473210 (220) 2017 06 22
(731) CLIP LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swarzędz-Jasin
(540) clip logistyka

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18
(510), (511) 36 świadczenie usług w ramach prowadzonych 
holdingów finansowych, usług instytucji kredytowych, in-
nych niż banki, takich jak towarzystwa kredytowe, spółki 
finansowe, pożyczkowe i podobne, usługi związane z wy-
najmem, pośrednictwem w obrocie, kupnem i sprzedażą, 
zarządzaniem, administrowaniem, dzierżawą, analizą rynku, 
ekspertyzami i wyceną nieruchomości, 39 usługi wspomaga-
jące transport lądowy towarów, usługi związane z transpor-
tem drogowym towarów, usługi związane z przeładunkiem 
towarów, a w tym także w portach morskich i lotniczych, 
niezbędne usługi ściśle związane z danym transportem, jak 
również usługi związane z gromadzeniem i przechowywa-
niem towarów w magazynach lub innych budynkach w celu 
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zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieżą, usługi 
związane z wynajmem środków transportu, usługi dotyczą-
ce kontroli pojazdów lub towarów przed transportem.

(210) 473237 (220) 2017 06 22
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) miami cynamonki
(510), (511) 30 zboża, zboża przetworzone, płatki zbożowe, 
preparaty zbożowe, artykuły spożywcze ze zbóż, batony 
zbożowe i energetyczne, gotowe przekąski na bazie zbóż, 
muesli, płatki owsiane, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik.

(210) 473240 (220) 2017 06 22
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) kłębuszek multi protection
(510), (511) 3 preparaty do prania, mydła, płyny do prania, 
proszki do prania, wybielacze stosowane w pralnictwie, 
środki do płukania do prania, dodatki do prania.

(210) 473246 (220) 2017 06 22
(731) EUROSPORT SAS, Issy-Les-Moulineaux Cedex, FR
(540) tenis premium HD 1

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01
(510), (511) 9 nagrane wcześniej nagrania audiowizualne, 
taśmy audio, taśmy video, dyski wideo, płyty kompakto-
we, DVD i oprogramowanie multimedialne zarejestrowane 
na płytach CD-ROM obejmujące tematy ogólnych zaintere-
sowań ludzi, elektroniczne gry edukacyjne w postaci opro-
gramowania gier elektronicznych przeznaczonych na cele 
edukacyjne, płyty z grami wideo, płyty z grami komputero-
wymi, programy z grami elektronicznymi, dzwonki, grafiki, 
dzwonki typu ring-back, animowane dzwonki, dzwonki vi-
deo i animowane wygaszacze ekranu możliwe do pobrania 
przez Internet i urządzenia bezprzewodowe, media elektro-
niczne, głównie nagrane wideoklipy do pobrania, nagrane 
klipy audio, teksty i grafiki przechowywane na elektronicz-
nych komputerach osobistych i podręcznych urządzeniach 
bezprzewodowych obejmujące tematy ogólnych zaintere-
sowań ludzi, okulary przeciwsłoneczne, oprogramowanie 
komputerowe przeznaczone do użycia w celu przetwarza-
nia, transmitowania, odbierania, organizowania, odtwarzania, 
analizowania, reprodukcji i streamowania zawartości audio, 
wideo i innej multimedialnej zawartości włączając w to tek-
sty, dane, obrazy, pliki audio, pliki video i pliki audiowizualne, 
oprogramowanie komputerowe przeznaczone do kontro-
lowania działań sprzętu audio i wideo oraz do wyświetla-
nia, przeszukiwania i/lub odtwarzania plików audio, plików 
video, telewizji, filmów, innych elektronicznych obrazów 
i innych elektronicznych treści, oprogramowanie kompute-
rowe przeznaczone dla celów rozrywki interaktywnej, po-
zwalające użytkownikom na dostosowywanie doświadczeń 
związanych z wyświetlaniem, słuchaniem i odtwarzaniem 
przez wybór i aranżowanie układu i wykonania elementów 
audio, video i innych audiowizualnych, 38 usługi komuni-
kacyjne, głównie transmisja strumieniowa nagrań dźwięko-
wych i audiowizualnych za pośrednictwem Internetu, sieci 
kablowej, sieci bezprzewodowej, satelity lub interaktywnych 
sieci multimedialnych, usługi transmisji audio i wideo przez 

Internet, transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, 
emisja telewizyjna, nadawanie telewizji kablowej, nadawa-
nie programów telewizyjnych drogą satelitarną, przenośne 
usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji medial-
nych treści rozrywkowych, usługi podcastingu, usługi trans-
misyjne w sieci WWW [webcasting], usługi transmisji wideo 
na żądanie, udostępnianie chatroomów i elektronicznych 
tablic ogłoszeń on-line do przekazywania wiadomości mię-
dzy użytkownikami na ogólne tematy, 41 usługi rozrywkowe 
i edukacyjne, mianowicie trwające programy multimedial-
ne z dziedziny zainteresowań ogólnych, rozpowszechniane 
za pośrednictwem różnych platform przez wielorakie formy 
mediów transmisyjnych, zapewnianie informacji rozrywko-
wych związanych z trwającymi programami telewizyjnymi 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, produkcja 
programów telewizyjnych, produkcja programów multime-
dialnych, usługi rozrywkowe w postaci zapewniania progra-
mów rozrywkowych i treści rozrywkowych, głównie progra-
mów telewizyjnych, klipów, grafik i informacji odnoszących 
się do programów telewizyjnych z dziedziny zainteresowań 
ogólnych, rozpowszechnianych przez Internet, sieci komu-
nikacji elektronicznej, sieci komputerowe i sieci komunikacji 
bezprzewodowej.

(210) 473266 (220) 2017 06 22
(731) AKCINÉ BENDROVÉ PIENO ŽVAIGŽDÉS, Wilno, LT
(540) MIAU
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, kwaśna śmietana, 
krem, śmietanka, serwatka, kefir, jogurt, napoje jogurtowe, 
sery, masło, mleko w proszku, twaróg, zsiadłe mleko, napoje 
mleczne typu shake, mleko skondensowane, napoje z prze-
ważającą zawartością mleka, desery i koktajle na bazie zsia-
dłego mleka, oleje jadalne i tłuszcze jadalne, 30 lody jadalne, 
lody, jadalne lody owocowe, napoje na bazie lodów, proszek 
do wytwarzania lodów jadalnych, lodowe kanapki, bułki, 
sherbety (lody), wyroby cukiernicze.

(210) 473282 (220) 2017 06 23
(731) SEMRAU WOJCIECH ACTUS PHARMA,  

Konstancin-Jeziorna
(540) PRODENTAX Actus Pharma
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki, preparaty kosme-
tyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów, 
pasty, proszki i płyny do zębów, 5 produkty farmaceutyczne, 
środki sanitarne do celów medycznych, wyroby medyczne 
do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów lecz-
niczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, środki dietetyczne, żywność dla niemowląt, 
zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczni-
czym, kremy adhezyjne do mocowania protez zębowych/
wyroby medyczne dentystyczne, produkty farmaceutyczne, 
leki do celów medycznych, weterynaryjnych i stomatologicz-
nych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały 
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski den-
tystyczne, środki odkażające, 35 sprzedaż hurtowa i detalicz-
na suplementów diety, zestawów witaminowo-mineralnych, 
reduktorów tłuszczu, produktów dietetycznych, odżywek 
dla sportowców, produktów farmaceutycznych, środków 
sanitarnych do celów medycznych, substancji dietetycznych 
do celów leczniczych, środków odkażających, kosmetyków, 
wyrobów perfumeryjnych, olejków eterycznych, sprzedaż 
za pośrednictwem Internetu suplementów diety, zestawów 
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witaminowo-mineralnych, reduktorów tłuszczu, produktów 
dietetycznych, odżywek dla sportowców, produktów farma-
ceutycznych, środków sanitarnych do celów medycznych, 
substancji dietetycznych do celów leczniczych, środków od-
każających, kosmetyków, wyrobów perfumeryjnych, olejków 
eterycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, bada-
nie rynku, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla 
komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach 
danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
aukcje i przetargi publiczne (organizowanie sprzedaży), 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, wynajmowanie nośników reklamowych, orga-
nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rekla-
ma telewizyjna, kreowanie wizerunku, zarządzanie handlo-
we w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób 
trzecich.

(210) 473302 (220) 2017 06 23
(731) STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) Chłodnik

(531) 01.15.09, 24.17.01, 24.17.02, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 
29.01.12

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

(210) 473305 (220) 2017 06 23
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie
(540) ŻYTNIÓWKA CHRZANOWA B

(531) 04.03.01, 05.07.02, 06.07.25, 09.01.10, 24.09.02, 25.01.19, 
27.05.01, 29.01.15

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

(210) 473306 (220) 2017 06 23
(731) GAWROŃSKI ZBIGNIEW, Pławno
(540) SICKNEX
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, olejki do celów kosme-
tycznych, kremy kosmetyczne, preparaty do prania, 
5 białkowe suplementy diety, preparaty farmaceutyczne, 
preparaty weterynaryjne, olejki lecznicze, leki pomoc-
nicze do celów medycznych, środki uspokajające, leki 
wzmacniające, guma do żucia do celów medycznych, die-
tetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
9 publikacje elektroniczne, do pobrania, kodowane kar-
ty magnetyczne, smartfony, 25 T-shirty, odzież, spodnie, 
obuwie, czapki, 29 oleje jadalne, masło, mleko sojowe, 
nasiona, przetworzone, białko do celów kulinarnych, zupy, 
30 guma do żucia, napoje na bazie kakao, czekolada, 
kawa, wyroby cukiernicze, przyprawy, 31 karmy i pasze 
dla zwierząt nasiona, rośliny, 32 esencje do produkcji na-
pojów, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, piwo, 
34 waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustne-
go, papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory do użytku  
w e-papierosach, 35 usługi agencji importowo-ekspor-
towych, reklama, sprzedaż detaliczna i hurtowa środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych, tele-
marketing, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czaso-
pism, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, 42 badania w zakresie ochrony środowi-
ska naturalnego, prace badawczo-rozwojowe nad nowy-
mi produktami dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób, 44 sporządzanie leków 
recepturowych przez farmaceutów, sanatoria, usługi tera-
peutyczne, salony piękności, usługi ogrodnicze.

(210) 473312 (220) 2017 06 23
(731) LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MEDukator

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 usługi edukacji medycznej, publikowanie 
tekstów medycznych, wydawanie publikacji medycznych, 
zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, prowa-
dzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień 
medycznych, organizowanie seminariów i kongresów 
o tematyce medycznej, organizowanie konferencji i sym-
pozjów w dziedzinie nauk medycznych, usługi konsulta-
cyjne związane ze szkoleniami pracowników, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do szkoleń w zakresie umiejętności 
pracowniczych, 42 profesjonalne doradztwo w zakresie 
ergonomii pracy, 44 usługi medyczne, medyczna opieka 
pielęgniarska, usługi doradztwa i coachingu medycznego, 
usługi w zakresie psychologii pracy, usługi w zakresie psy-
chologii dla osób indywidualnych i grup, usługi w zakresie 
ocen i badań psychologicznych, usługi klinik i przychodni 
medycznych, informacja medyczna.

(210) 473319 (220) 2017 06 24
(731) PRZEDSZKOLE JAK U MAMY ANNA RAJSKA,  

MARCIN RYNARZEWSKI SPÓŁKA JAWNA, Poznań
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(540) PRZEDSZKOLE JAK U MAMY

(531) 02.09.01, 02.07.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 edukacja przedszkolna, usługi w zakresie pro-
wadzenia przedszkoli.

(210) 473323 (220) 2017 06 24
(731) CARRIERO MARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sławacinek Stary
(540) CARRIERO MARE DAL 1923

(531) 27.05.01, 29.01.12, 09.01.07, 18.04.02, 26.01.02, 26.01.03, 
26.01.16

(510), (511) 29 ryby, owoce morza, skorupiaki, 31 ryby 
(żywe), owoce morza (żywe), 35 handel świeżymi i mrożony-
mi owocami morza oraz rybami.

(210) 473325 (220) 2017 06 24
(731) BARAN TOMASZ, BARAN PIOTR WHY NOT  

SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) Why Not

(531) 25.05.02, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież damska, odzież, chusty [odzież], odzież 
gimnastyczna, odzież treningowa, kurtki [odzież], odzież cią-
żowa, golfy [odzież], bliźniaki [odzież], odzież futrzana, sztor-
miaki [odzież], odzież dziana, mufki [odzież], dzianina [odzież], 
odzież niemowlęca, odzież dziecięca, szorty [odzież], odzież 
wieczorowa, odzież papierowa, kombinezony [odzież], odzież 
nieprzemakalna, odzież rekreacyjna, daszki [odzież], odzież 
tkana, body [odzież], odzież sportowa, odzież codzienna, 
poszetki [odzież], topy [odzież], paski [odzież], odzież męska, 
swetry [odzież], nauszniki [odzież], halki [odzież], odzież dam-
ska, szaliki [odzież], odzież dżinsowa, odzież skórzana, kaptury 
[odzież], odzież jedwabna, odzież wełniana, odzież pluszowa, 
odzież dziewczęca, rękawiczki [odzież], odzież lniana, kurtki 
pikowane [odzież], kapelusze papierowe [odzież], garnitury 
trzyczęściowe [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], paski 
skórzane [odzież], galowa odzież wieczorowa, odzież do bie-
gania, odzież dla chłopców, pikowane kurtki [odzież], szale boa 
[odzież], majtki dziecięce [odzież], odzież do spania, śpioszki, 
pajacyki [odzież], okrycia wierzchnie [odzież], odzież ze skó-

ry, kieszenie do odzieży, fulary [artykuły odzieżowe], gorsety 
[odzież, wyroby gorseciarskie], zestawy typu „bliźniak” [odzież], 
odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla pań, 
odzież wierzchnia dla kobiet, odzież o termoizolacyjnych wła-
ściwościach, kurtki jako odzież sportowa, narzutki na ramiona 
[odzież], komplety do biegania [odzież], pajacyki dla dzieci 
[odzież], duże luźne kaptury [odzież], odzież wierzchnia dla 
dzieci, odzież wierzchnia dla niemowląt, odzież wierzchnia dla 
chłopców, pulowery bez rękawów [odzież], odzież wierzch-
nia dla mężczyzn, odzież dla małych dzieci, opaski na biust 
[odzież], artykuły odzieżowe w stylu sportowym, odzież 
wierzchnia na złe warunki pogodowe, 35 usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych.

(210) 473328 (220) 2017 06 24
(731) KRAIŃSKI ANDRZEJ, Toruń
(540) Kobranocka

(531) 26.13.01, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 urządzenia i nośniki do odtwarzania, rejestracji 
i transformacji obrazu i dźwięku, magnetyczne i optyczne no-
śniki z nagraniami muzycznymi audio i video: taśmy, płyty, dys-
ki, płyty fonograficzne, programy komputerowe, 16 druki, biu-
letyny, broszury, fotografie, plakaty, afisze, kalkomanie, książki, 
nalepki wielkoformatowe, nuty i partytury, wydawnictwa 
literackie, książkowe, reklamowe, plakaty, fotografie, wydaw-
nictwa muzyczne, 35 usługi w zakresie reklamy osób trzecich, 
przesyłanie reklam za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wy-
dawnictw muzycznych, nośników z nagraniami muzycznymi 
audio i video za pośrednictwem Internetu, usługi promocyjne 
i menadżerskie, usługi profesjonalnego zarządzania działalno-
ścią artystyczną, 41 usługi w zakresie organizacji imprez arty-
stycznych, rozrywkowych, wszelkich form publicznych wystę-
pów i prezentacji o charakterze artystycznym, rozrywkowym 
lub szkoleniowym, wykonywanie koncertów rozrywkowych, 
produkcja filmów i widowisk, impresariat muzyczny, usługi 
w zakresie rejestracji dźwięku i obrazu, doradztwo muzyczne.

(210) 473335 (220) 2017 06 24
(731) POLMOS JÓZEFÓW PRODUKCJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PIERWSZA - FIRST
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe.

(210) 473345 (220) 2017 06 26
(731) PROWINCJA POLSKI POŁUDNIOWEJ TOWARZYSTWA 

JEZUSOWEGO, Kraków
(540) WAM
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(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 nagrane nośniki dźwięku i obrazu, filmy, pu-
blikacje w formie elektronicznej, książki audio, publikacje 
elektroniczne wydawane na nośnikach elektronicznych, 
oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicz-
nej działalności wydawniczej, 16 książki, albumy, czasopi-
sma, druki ulotne, kalendarze, afisze, karty okolicznościowe 
i pocztowe, dzienniki, materiały drukowane oraz materiały 
piśmienne w tym o charakterze religijnym, 41 usługi w za-
kresie wydawania i publikowania książek, czasopism, druków 
ulotnych i tekstów nie reklamowych, usługi organizowania 
wystaw, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi udostęp-
niania w trybie on-line publikacji elektronicznych, redago-
wanie tekstów, usługi nagrań dźwiękowych i muzycznych.

(210) 473352 (220) 2017 06 26
(731) HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Zaborów
(540) NOWOŚĆ 100% natury HELIO natura Prażone 

Orzechy laskowe Bez dodatku soli i tłuszczu 
NATURALNIE DLA ZDROWIA

(531) 05.03.11, 05.07.06, 24.03.07, 24.03.14, 26.11.02, 26.11.12, 
25.01.01, 27.05.01, 24.17.05, 24.17.09, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 orzechy laskowe prażone.

(210) 473361 (220) 2017 06 26
(731) PROFILE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Czerwonak

(540) Kerrafront
(510), (511) 6 listwy metalowe, metalowe listwy przypo-
dłogowe, 17 artykuły i materiały termoizolacyjne, maty ter-
moizolacyjne, folia poliuretanowa do użytku jako izolacja 
budowlana, listwy izolacyjne, materiały z tworzyw sztucz-
nych w formie profilów jako półprodukty, materiały z two-
rzyw sztucznych w formie paneli jako półprodukty, folia 
laminacyjna do nakładania na podłoża, laminowane mate-
riały z tworzyw sztucznych do ochrony powierzchni, panele 
kompozytowe posiadające właściwości izolacyjne, 19 listwy 
dekoracyjne niemetalowe, listwy budowlane niemetalowe, 
listwy przypodłogowe niemetalowe, drewniane listwy profi-
lowe, listwy podłogowe, niemetalowe, panele okładzinowe 
niemetalowe, niemetalowe panele podłogowe, profile pa-

nelowe z materiałów niemetalowych, panele polistyrenowe 
do użytku w budownictwie, panele z tworzyw sztucznych 
do użytku w budownictwie, sufity podwieszane niemetalo-
we, niemetalowe pokrycia sufitów, sufity niemetalowe, płyty 
sufitowe, niemetalowe, niemetalowe panele sufitowe, listwy 
niemetalowe, niemetalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, 27 pokrycia ścian i sufitów, wyściełane okła-
dziny sufitowe, winylowe pokrycia ścian, pokrycia ścienne, 
ścienne materiały wykończeniowe, nietekstylne.

(210) 473393 (220) 2017 06 26
(731) KLIMKOWSKI WOJCIECH, PIKUS TOMASZ BALDUNO 

MANUFAKTURA SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) GOFROŻEK
(510), (511) 30 babeczki, bajgle, biszkopty, bułeczki słodkie, 
ciasta, ciastka, gofry, gofry czekoladowe, gofry z polewą cze-
koladową, wyroby cukiernicze, wafelki.

(210) 473405 (220) 2017 06 27
(731) ARSENAL FENCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ELSIOR

(531) 23.05.01, 23.05.11, 09.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież sportowa, buty szermiercze, 28 broń 
do szermierki, maski szermiercze, torby przystosowane 
do sprzętu szermierskiego, rękawice szermiercze, sprzęt 
do szermierki.

(210) 473411 (220) 2017 06 27
(731) GREEN FOOD MB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) ZEBRANO RANO

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.10, 26.04.22, 
29.01.12

(510), (511) 3 szampony, odżywki do włosów, mydła, mydła 
w płynie, żele pod prysznic, preparaty do kąpieli, sole kąpielo-
we do celów innych niż lecznicze, preparaty do prania, środki 
do polerowania podłóg i mebli, środki toaletowe, preparaty 
do szorowania, środki zmiękczające do tkanin, środki ułatwiają-
ce suszenie i zmywanie naczyń, środki do namaczania prania, 
ściereczki do wycierania szkła, środki czyszczące do celów go-
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spodarstwa domowego, płyny do mycia powierzchni mebli, 
płytek ceramicznych, okien i naczyń, 5 suplementy diety dla 
ludzi, w tym zawierające białko, glukozę, lecytynę, olej lnia-
ny, wyciągi z ziół leczniczych, nalewki do celów medycznych, 
29 konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, prze-
ciery owocowe i warzywne, sałatki owocowe i warzywne, kok-
tajle mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, galaretki, dżemy, konfitury, 
nabiał i substytuty nabiału, mięso, wędliny, nabiał ekologiczny, 
jajka, suszone owoce tropikalne, oliwy, oleje, dania wegetariań-
skie, pasty, warzywa i konserwy mięsne w puszkach, 30 mąka 
i produkty zbożowe, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, 
naleśniki, pieczywo, przyprawy, zioła do celów spożywczych, 
koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, sosy, kawa, 
herbata, kakao i namiastki tych towarów, czekolada, wyroby 
cukiernicze i słodycze, ciastka, ciasta, słodkie bułki, pączki, gofry, 
lody, pizza, kanapki, płatki, przekąski na bazie zbóż, muesli, cu-
kry, syropy, słodziki i miody, sól i przyprawy smakowe, produkty 
bezglutenowe zawarte w tej klasie, 31 świeże owoce, orzechy, 
warzywa i zioła, grzyby, owoce sezonowe, 32 napoje bezalko-
holowe, wody mineralne, soki, soki owocowe, soki warzywne, 
sorbety, napoje na bazie owoców lub warzyw, koktajle, syropy, 
bezalkoholowe wyciągi z owoców, 35 prowadzenie sprzedaży 
tradycyjnej oraz za pośrednictwem Internetu w zakresie na-
stępujących towarów: szampony, odżywki do włosów, mydła, 
mydła w płynie, żele pod prysznic, preparaty do kąpieli, sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, preparaty do prania, 
środki do polerowania podłóg i mebli, środki toaletowe, pre-
paraty do szorowania, środki zmiękczające do tkanin, środki 
ułatwiające suszenie i zmywanie naczyń, środki do namaczania 
prania, ściereczki do wycierania szkła, środki czyszczące do ce-
lów gospodarstwa domowego, płyny do mycia powierzchni 
mebli, płytek ceramicznych, okien i naczyń, suplementy diety 
dla ludzi, w tym zawierające białko, glukozę, lecytynę, olej lniany, 
wyciągi z ziół leczniczych, nalewki do celów medycznych, kon-
serwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, przeciery 
owocowe i warzywne, sałatki owocowe i warzywne, koktajle 
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, galaretki, dżemy, konfitury, na-
biał i substytuty nabiału, mięso, wędliny, nabiał ekologiczny, jaj-
ka, suszone owoce tropikalne, oliwy, oleje, dania wegetariańskie, 
pasty, warzywa i konserwy mięsne w puszkach, mąka i produk-
ty zbożowe, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, naleśniki, 
pieczywo, przyprawy, zioła do celów spożywczych, koncentra-
ty warzywne stosowane jako przyprawy, sosy, kawa, herbata, 
kakao i namiastki tych towarów, czekolada, wyroby cukiernicze 
i słodycze, ciastka, ciasta, słodkie bułki, pączki, gofry, lody, pizza, 
kanapki, płatki, przekąski na bazie zbóż, muesli, cukry, syropy, 
słodziki i miody, sól i przyprawy smakowe, produkty bezglute-
nowe, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, grzyby, owoce 
sezonowe, napoje bezalkoholowe, wody mineralne, soki, soki 
owocowe, soki warzywne, sorbety, napoje na bazie owoców 
lub warzyw, koktajle, syropy, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
nalewki, nalewki ziołowe, gorzkie nalewki, 39 transport, składo-
wanie towarów, pakowanie towarów, dostarczanie towarów.

(210) 473413 (220) 2017 06 27
(731) INSTITUTO DE TURISMO DE ESPANA, Madrid, ES
(540) HISZPANIA TO CZĘŚĆ CIEBIE ESPAÑA

(531) 01.01.02, 01.01.10, 01.01.25, 01.03.02, 24.17.01, 24.17.03, 
26.07.04, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów 
nie ujęte w innych klasach, druki: materiały introligatorskie, 
fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub 
domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, 
maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), 
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przy-
rządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania 
(nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce 
drukarskie, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie w działalności gospodarczej, prace 
biurowe, wymienione usługi świadczone również za pośred-
nictwem mediów elektronicznych i odnoszące się do pro-
mowania Hiszpanii jako miejsca dla turystyki, 39 transport, 
pakowanie i składowanie towarów: organizowanie podróży, 
w tym świadczenie informacji i doradztwa w odniesieniu 
do wymienionych usług, 41 nauczanie, kształcenia, rozryw-
ka, działalność sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 473418 (220) 2017 06 27
(731) MAXOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchedniów
(540) MAXOL
(510), (511) 1 płyny do celów przemysłowych, płyny chłod-
nicze, płyny hamulcowe, 3 kosmetyki, płyny do mycia szyb 
samochodowych, 4 oleje przemysłowe, silnikowe, maszyno-
we, hydrauliczne, elektroizolacyjne, przekładniowe, emulgu-
jące, smary, 11 żarówki, kierunkowskazy, 12 części samocho-
dowe, filtry paliwa, filtry oleju, filtry powietrza, lusterka.

(210) 473422 (220) 2017 06 27
(731) PepsiCo CZ s.r.o., Praga Republika Czeska
(540) BEZ KALORII BEZ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH 

I SŁODZĄCYCH

(531) 01.15.15, 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane 
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki 
owocowe, nektary owocowe, soki warzywne i nektary wa-
rzywne, owocowo-warzywne soki i owocowo-warzywne 
nektary, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(210) 473426 (220) 2017 06 27
(731) PepsiCo CZ s.r.o., Praga Republika Czeska
(540) Toma
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(531) 05.03.14, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane 
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki 
owocowe, nektary owocowe, soki warzywne i nektary wa-
rzywne, owocowo-warzywne soki i owocowo-warzywne 
nektary, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(210) 473430 (220) 2017 06 27
(731) DUDA MICHAŁ, PODEJKO-DUDA ELŻBIETA RAMADA 

SPÓŁKA CYWILNA, Opole
(540) RAMADA

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 41 szkoły tańca, udzielanie lekcji tańca, orga-
nizowanie pokazów tańca, nauka tańca, udostępnianie sal 
do tańca i ich wyposażenia, pokazy baletowe, rozrywka 
w postaci występów baletowych, usługi trenerów osobi-
stych w dziedzinie baletu, imprezy taneczne, organizowanie 
imprez tanecznych.

(210) 473432 (220) 2017 06 28
(731) ITMAGINATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Behaviolytics
(510), (511) 9 programy i oprogramowanie komputerowe, 
programy i oprogramowanie użytkowe, polegające między 
innymi na umożliwieniu klientowi dostępu do rachunku ban-
kowego za pomocą urządzeń elektronicznych, platformy 
i oprogramowanie wspomagające usługi bankowe, usługi fi-
nansowe, platformy, programy i oprogramowanie dla banko-
wości elektronicznej, programy i oprogramowanie kompu-
terowe dopasowujące ofertę i propozycje banku do klienta, 
w tym przewidywanie jego przyszłych potrzeb i kreowania 
nowych, oprogramowanie komputerowe służące przede 
wszystkim do zarządzania relacjami z klientelą banku, także 
poprzez wspieranie klienta w codziennym życiu i osiąganiu 
satysfakcji z informacji przekazywanych przez bank, programy 
i oprogramowanie komputerowe do wykorzystania w syste-
mach wspomagających podejmowanie i planowanie decyzji 
finansowych, oprogramowanie komputerowe do komunika-
cji, umożliwiające klientom dostęp do informacji na temat ra-
chunków bankowych, przeprowadzania i planowania opera-
cji bankowych, programy i oprogramowanie komputerowe 
do zarządzania informacjami, programy i oprogramowanie 
do aranżacji transakcji finansowych on-line, programy i opro-
gramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie 
komputerowe do zarządzania bazami danych, elektroniczne 
bazy danych, komputerowe bazy danych, oprogramowanie 
do pobrania do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie 
komputerowe do opracowywania danych, oprogramowanie 
komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informa-
cji i danych, oprogramowanie użytkowe, mobilne aplika-
cje, oprogramowanie komputerowe do oceny zachowania 
klientów usług finansowych i bankowych, oprogramowanie 
komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, 
oprogramowanie komputerowe do urządzeń mobilnych 
wykorzystywanych między innymi w usługach bankowych 
i finansowych, oprogramowanie do przeszukiwania i odnaj-
dywania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, 
oprogramowanie komputerowe do użytku w podręcznych 
przenośnych elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz 
innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, oprogra-

mowanie komputerowe do przetwarzania danych w chmu-
rze, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji 
i baz danych, programy do zarządzania bazami danych, pro-
gramy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie 
i przeszukiwanie baz danych on-line, komputerowe bazy 
danych, bazy, pliki i bazy danych, programy i oprogramo-
wanie komputerowe dotyczące wprowadzania i przetwa-
rzania danych, oprogramowanie komputerowe i wszystkie 
magnetyczne, elektroniczne, cyfrowe nośniki danych, opro-
gramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, 
aplikacje oprogramowania komputerowego, oprogramowa-
nie zapisane na magnetycznych nośnikach lub ładowalne 
z odległych sieci komputerowych, oprogramowanie do po-
brania, magnetyczne, cyfrowej optyczne nośniki danych, 
publikacje elektroniczne, publikacje w formie elektronicznej 
do pobrania, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
35 zarządzanie bankami i bazami danych, kompilacja kom-
puterowych baz danych, projektowanie komputerowych 
baz danych, zestawianie danych w komputerowych bazach 
danych, skomputeryzowane zarządzanie bazami danych, 
zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, two-
rzenie banków danych i baz danych, przetwarzanie danych, 
komputerowe przetwarzanie danych, elektroniczne prze-
twarzanie danych, doradztwo związane z przetwarzaniem 
danych, przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych 
na potrzeby usług bankowych i finansowych, informacja 
o wymienionych usługach, usługi konsultacyjne i doradcze 
dotyczące wymienionych usług, 42 usługi w zakresie tech-
nologii informacyjnych, usługi informatyczne, programowa-
nie, projektowanie i tworzenie oprogramowania, systemów 
operacyjnych, niezależnych aplikacji i/lub aplikacji użytko-
wych, oprogramowanie jako usługa, projektowanie, opraco-
wywanie, aktualizacja i wdrażanie oprogramowania, progra-
mowanie oprogramowania w zakresie bankowości cyfrowej, 
programowanie oprogramowania komputerowego w za-
kresie umożliwienia klientom dostępu do informacji na te-
mat rachunków bankowych, przeprowadzania i planowania 
operacji bankowych, obsługi komunikacji z bankiem, wirtu-
alnych transakcji finansowych, zarządzania finansami, usługi 
projektowania, rozwoju, instalacji, aktualizacji, utrzymania 
i udostępniania programów i oprogramowania komputero-
wego dla usług bankowych i finansowych, opracowywanie 
programów komputerowych zapisanych na nośnikach da-
nych, przeznaczonych do wykorzystania w usługach banko-
wych i finansowych jako oprogramowanie, opracowywanie 
oprogramowania komputerowych baz danych, aktualizacja 
oprogramowania do przetwarzania danych, projektowanie 
oprogramowania komputerowych baz danych, instalacja 
i konserwacja oprogramowania baz danych, opracowy-
wanie banku i baz danych, chmura obliczeniowa, przetwa-
rzanie danych w chmurze, zapewnienie oprogramowania 
online, nie do pobrania, do zarządzania bazami danych, 
instalacja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania bazy 
danych, doradztwo związane z oprogramowaniem kompu-
terowym, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem 
komputerowym (pomoc techniczna), dostarczanie dedyko-
wanych rozwiązań IT, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowa-
nie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu 
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczenio-
wej, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do uzy-
skiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania 
w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu 
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczenio-
wej, umożliwienie tymczasowego użytkowania oprogramo-
wania operacyjnego online nie do pobrania do uzyskiwania 
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dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, 
oprogramowanie jako usługa SaaS, tymczasowe udostęp-
nianie niepobieranego oprogramowania komputerowego, 
dostępnego on-line, do wykorzystania w działalności go-
spodarczej, dostarczanie skomputeryzowanych informacji 
do wykorzystania w działalności gospodarczej, projekto-
wanie komputerowych baz danych, usługi informatyka  
i/lub administratora systemów informatycznych, doradztwo, 
konsultacje i ekspertyzy w zakresie informatyki i systemów 
komputerowych, programowanie komputerowe w tym 
w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych, 
informacja o wymienionych usługach, usługi konsultacyjne 
i doradcze dotyczące wymienionych usług.

(210) 473435 (220) 2017 06 28
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) BIELENDA BOTANIC SPA RITUALS
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgna-
cyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki 
i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, prepa-
raty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, 
kosmetyki do stylizacji włosów.

(210) 473441 (220) 2017 06 28
(731) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ

(531) 18.01.07, 18.01.14, 27.05.01
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, filiżanki i kubki, kubki 
ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty z krótkim 
rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.

(210) 473443 (220) 2017 06 28
(731) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ

(531) 18.01.07, 18.01.14, 26.04.02, 26.04.16
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, filiżanki i kubki, kubki 
ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty z krótkim 
rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.

(210) 473444 (220) 2017 06 28
(731) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ

(531) 18.01.07, 18.01.14, 27.05.01
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, filiżanki i kubki, kubki 
ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty z krótkim 
rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.

(210) 473446 (220) 2017 06 28
(731) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 18.01.07, 18.01.14
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, filiżanki i kubki, kubki 
ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty z krótkim 
rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.

(210) 473447 (220) 2017 06 28
(731) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ
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(531) 18.01.07, 18.01.14, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, filiżanki i kubki, kubki 
ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty z krótkim 
rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.

(210) 473454 (220) 2017 06 28
(731) LAUREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) TWOJAPAKA.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.01.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi transportowe, usługi kurierskie [wiado-
mości lub towary].

(210) 473455 (220) 2017 06 28
(731) DEEP PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Promeno Forte
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów 
medycznych, dietetyczna żywność, dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, żywność homogeni-
zowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofi-
lizowana przystosowana do celów medycznych, żywność dla 
niemowląt, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, mineralne dodatki do żywności do celów lecz-
niczych, homogenizowana żywność przystosowana do celów 
medycznych, liofilizowana żywność przystosowana do celów 
medycznych, liofilizowane mięso przystosowane do celów 
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów 
medycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, 
ekstrakty ziołowe do celów medycznych, eliksiry [preparaty 
farmaceutyczne], wyciągi z chmielu do celów farmaceutycz-
nych, wywary do celów farmaceutycznych, guma do celów 
medycznych, guma do żucia do celów medycznych, herbata 
lecznicza, herbata dla astmatyków, herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki 
na lekarstwa, lecytyna do celów medycznych, leki dla ludzi, 
leki pomocnicze wspierające do celów medycznych, leki se-
roterapeutyczne, leki wzmacniające, leki do celów stomatolo-
gicznych, lekarstwa przeciw zaparciem, nalewki do celów me-
dycznych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, 
napoje z mleka słodowego do celów medycznych, olejki lecz-
nicze, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, para-
farmaceutyki, preparaty albuminowe do celów medycznych, 
preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty 
chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczno-far-
maceutyczne preparaty, enzymatyczne do celów medycz-
nych, preparaty farmaceutyczne, preparaty fitoterapeutyczne 
do celów medycznych, preparaty medyczne do odchudza-
nia, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, 
preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub 
medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty roz-
szerzające oskrzela, preparaty tamujące krwawienie, preparaty 
witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, 
preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, 
preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, 
podnoszące odporność organizmu, wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy i mikroelementy, do celów leczni-
czych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, preparaty 
do odchudzania, produkty uboczne z procesu obróbki zia-

ren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, słodycze 
do celów leczniczych, cukierki do celów leczniczych, cukier 
do celów medycznych, cukier mlekowy do celów farmaceu-
tycznych, słód do celów farmaceutycznych, glukoza do celów 
medycznych, substytuty posiłków, żywność i napoje diete-
tyczne, przeznaczone do użytku medycznego, suplementy 
diety dla ludzi, suplementy diety przeznaczone do uzupeł-
niania normalnej diety lub przynoszenia korzyści dla zdrowia, 
suplementy diety do celów leczniczych, suplementy diety 
do użytku medycznego, suplementy diety sporządzone 
głównie z witamin, suplementy mineralne do żywności, su-
plementy żywnościowe, suplementy diety zawierające algi-
niany, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety 
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, 
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety za-
wierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszeni-
cy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety 
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające 
olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplemen-
ty diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawie-
rające siemię lniane, odżywcze suplementy diety, mineralne 
suplementy diety, błonnik pokarmowy, syropy do użytku 
farmaceutycznego, enzymy do celów medycznych, enzymy 
do celów farmaceutycznych, enzymy mlekowe do celów 
farmaceutycznych, lecytyna do celów medycznych, hormo-
ny, środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki 
przeciwrobacze, środki przeczyszczające, środki trawienne 
do celów farmaceutycznych, środki uspakajające, środki na-
senne, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, 
tabletki przeciwutleniające, tabletki wspomagające odchu-
dzanie, tabletki zmniejszające apetyt, tabletki witaminowe, 
witaminy, tabletki wspomagające opalanie, zioła lecznicze, 
zioła do palenia do celów medycznych, narkotyki, narkotyki 
do celów medycznych, kokaina, opium, opiaty, sterydy, płyny 
do celów farmaceutycznych, chusteczki nasączane płynami 
farmaceutycznymi, kompresy, okłady, plastry, plastry do celów 
medycznych, przylepne plastry lecznicze, plastry o działaniu 
przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, rozpuszczalniki 
do usuwania plastrów samoprzylepnych, czopki lecznicze, 
wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, ma-
ści do celów farmaceutycznych, maści do leczenia oparzeń 
słonecznych, maści rtęciowe, maść przeciw odmrożeniom 
do użytku farmaceutycznego, opodeldok maść mydlano-
-kamforowa, balsamy do użytku medycznego, balsamiczne 
preparaty do celów medycznych, balsam gurjunowy do ce-
lów medycznych, alkohol leczniczy, borowina lecznicza, he-
matogen, hemoglobina, immunostymulanty.

(210) 473482 (220) 2017 06 28
(731) SZYMURA KRYSTYNA, Żory
(540) SOHRAU
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(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyłączeniem piwa, 
likiery.

(210) 473486 (220) 2017 06 28
(731) BUCHARZEWSKA AGATA AUTOBONUS, Zgierz
(540) FOREVER POLAND

(531) 01.17.11, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 14 zegary, zegarki, zegarki na rękę.

(210) 473488 (220) 2017 06 29
(731) IT FASHION POLSKA GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) TARAS NA FALI MONTE CASSINO, SOPOT

(531) 18.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton, pudełka kartonowe lub papie-
rowe, opakowania papierowe lub kartonowe, opakowania 
foliowe i z tworzyw sztucznych, opakowania papierowo-fo-
liowe, druki, książki, publikacje, papierowe materiały: szkole-
niowe, instruktażowe, reklamowe i informacyjne, materiały 
piśmienne, ręczniki papierowe, chusteczki i serwetki papie-
rowe, ręczniki celulozowe i wiskozowe, chusteczki higienicz-
ne, serwetki i podkładki papierowe, taimy samoprzylepne 
do celów biurowych, książki, przewodniki, mapy, plany, atla-
sy, publikacje papierowe, gazety, gazetki, czasopisma, maga-
zyny, ulotki i foldery reklamowe, druki, afisze, plakaty, broszu-
ry, chorągiewki i sztandary papierowe, ulotki, prospekty, 
materiały drukowane, bilety, emblematy z papieru lub karto-
nu, fotografie, reprodukcje graficzne, akwarele, grafiki, kalen-
darze, karty pocztowe, pocztówki, papeterie, koperty, naklej-
ki, dyplomy, pieczęcie, stemple, materiały fotograficzne, 
artykuły biurowe, sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), mate-
riały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, torebki oraz artykuły do pakowa-
nia i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, mo-
dele architektoniczne, jednorazowe produkty papierowe, 
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowe-
go, materiały drukowane, papier i karton, 18 skóry zwierzęce, 
skóry surowe, parasolki i parasole (duże), torby, torebki, torby 
sportowe, aktówki, teczki, plecaki, kuferki, portfele, portmo-

netki, wizytowniki, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla 
zwierząt, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artyku-
ły służące do przenoszenia, bigle do torebek, bigle do port-
monetek, dyplomatki, etui, futerały, kosmetyczki, kopertówki 
[małe torebki], podróżne torby na ubranie, przywieszki 
do bagażu, torby na zakupy na kółkach, torby pamiątkowe, 
torby plażowe, worki, sakiewki, zestawy podróżne, pudełka 
ze skóry, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, sztuczne fu-
tra, futra, wyroby futrzarskie, walizy, torby podróżne, torby, 
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, elektronicz-
ne obroże dla zwierząt domowych, getry dla zwierząt, ka-
gańce, kokardy dla zwierząt domowych, okrycia dia zwierząt, 
obroże dla zwierząt domowych zawierające informacje me-
dyczne, obroże dla zwierząt, nosidełka dla zwierząt [torby], 
ubranka dla zwierząt, smycze dla zwierząt, 25 odzież, nakry-
cia głowy, obuwie, akcesoria na szyję, apaszki, bielizna nocna, 
bielizna osobista, bielizna termoaktywna, czapki i czapeczki 
sportowe, krawaty, odzież sportowa, odzież ze skóry, odzież 
z imitacji skóry, odzież dla małych dzieci, paski, skarpetki 
i pończochy, szale, szaliki, wyroby pończosznicze, wyprawki 
dziecięce [odzież], buty, czapki, rękawice, pidżamy, szlafroki, 
rajstopy, pończochy, skarpetki, kostiumy i stroje kąpielowe, 
kapelusze, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, 
części i akcesoria do wymienionych towarów, zawarte w tej 
klasie, 26 koronki, hafty, wstążki i sploty, ozdobne artykuły 
tekstylne, guziki, haczyki i oczka, sztuczne owoce, warzywa 
i kwiaty, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły 
do upinania włosów, peruki, sztuczne włosy, dodatki 
do odzieży, ozdoby do ubrań, zawieszki [nie biżuteria ani 
nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], aplikacje z tkanin [pa-
smanteria], cekiny, koraliki do ozdabiania, falbanki koronko-
we, koronkowe ozdoby, hafty, frędzle, girlandy [hafty], koron-
ki, wstążki, kokardy, tasiemki, 35 usługi w zakresie handlu 
i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi w zakresie 
sprzedaży w sklepach, hurtowniach, za pośrednictwem In-
ternetu (sprzedaż online), sprzedaż wysyłkowa, katalogowa, 
na podstawie zamówień telefonicznych następujących to-
warów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież damska, 
odzież męska, odzież dziecięca, perfumy, kosmetyki, urzą-
dzenia kosmetyczne, urządzenia do pielęgnacji ciała i urody, 
zestawy do pielęgnacji rąk i stóp, środki czystości, tatuaże, 
okulary, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, ak-
cesoria okularowe, łańcuszki, sznurki, etui do okularów, po-
jemniki na szkła kontaktowe, etui, futerały, torby: na kompu-
tery, laptopy, notebooki, sprzęt fotograficzny, kamery, 
obudowy do sprzętu i akcesoriów komputerowych, obudo-
wy do: telefonów, smartfonów, tabletów, sprzętu telekomu-
nikacyjnego i audiowizualnego, breloki, biżuteria, wyroby 
jubilerskie, zegarki, zegary, przyrządy chronometryczne, tor-
by, torebki, aktówki, teczki, etui, portfele, portmonetki, wizy-
towniki, paski, walizy i torby podróżne, parasolki, futra, futra 
(skóry), futra (odzież), odzież futrzana, futrzane nakrycia gło-
wy, artykuły pasmanteryjne, koronki, hafty, wstążki i sploty, 
ozdobne artykuły tekstylne, guziki, haczyki i oczka, ozdoby 
do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów, 
peruki, sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, 
dodatki do odzieży, ozdoby do ubrań, aplikacje z tkanin [pa-
smanteria], cekiny, koraliki do ozdabiania, falbanki koronko-
we, koronkowe ozdoby, hafty, frędzle, girlandy [hafty], koron-
ki, wstążki, kokardy, tasiemki, meble, leżaki, artykuły meblowe 
i dekoracyjne wyposażenia wnętrz, przybory kuchenne i go-
spodarstwa domowego, oświetlenie, artykuły dekoracyjne, 
przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, wyroby 
szklane, porcelanowe i ceramiczne, tekstylia i wyroby włó-
kiennicze, ręczniki, świeczki, publikacje elektroniczne, wy-
dawnictwa multimedialne, audiobooki, gry komputerowe, 
książki, albumy, artykuły piśmienne, artykuły papiernicze, 



40 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT36/2017

karty podarunkowe, gry, zabawki, artykuły sportowe, pamię-
ci USB, pendrivy, sprzęt radiowo-telewizyjny, sprzęt audiowi-
zualny, sprzęt i akcesoria komputerowe, telefony i sprzęt tele-
komunikacyjny, akcesoria telefoniczne, artykuły spożywcze, 
czekolady, kawa, kakao, napoje, tytoń, wyroby tytoniowe, 
przybory dla palaczy, salony mody oferujące usługi w zakre-
sie sprzedaży odzieży, obuwia, akcesoriów odzieżowych, bi-
żuterii, zegarków, okularów, dodatków do odzieży, reklama, 
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie dzia-
łalności handlowej, prace biurowe, doradztwo handlowe, 
promocja sprzedaży, agencje importowo-eksportowe, po-
szukiwanie partnerów handlowych, tworzenie przedstawi-
cielstw handlowych, pośrednictwo handlowe, informacja 
handlowa, promocja sprzedaży, wdrażanie produktów na ry-
nek, pokazy towarów, organizowanie giełd, targów, aukcji, 
przetargów, imprez handlowych, organizowanie wystaw 
w celach handlowych i/lub reklamowych, organizacja stano-
wisk na targach handlowych, doradztwo w zakresie organi-
zowania i prowadzenia działalności handlowej i gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością handlową, 
opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbio-
rami informatycznymi i zbiorami danych w systemach kom-
puterowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji da-
nych w komputerowych bazach danych, komputerowe za-
rządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i pli-
kach komputerowych, usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, usługi w zakresie handlu i usługi informacyj-
ne dla konsumentów, usługi aukcyjne, administrowanie i or-
ganizacja usług sprzedaży wysyłkowej, doradztwo i informa-
cje na temat obsługi klienta, zarządzania produktami oraz 
cen w serwisach internetowych w związku z zakupami doko-
nywanymi przez Internet, organizowanie zakupów zbioro-
wych, organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trze-
cich, skomputeryzowane zamówienia towarów, zarządzanie 
w zakresie zamówień, zapewnianie platformy internatowe] 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi zarzą-
dzania sprzedażą, pokazy towarów, pokazy mody w celach 
handlowych i promocyjnych, 38 usługi telekomunikacyjne, 
agencje informacyjne, automatyczny transfer danych cyfro-
wych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, dostarcza-
nie cyfrowego dźwięku i/lub wideo ze pomocą telekomuni-
kacji, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów 
audiowizualnych, dostarczanie wiadomości za pośrednic-
twem środków elektronicznych, elektroniczna transmisja 
i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomo-
ści i danych, telekomunikacja informacyjna (w tym strony in-
ternetowe), usługi agencji prasowej [komunikacja], teleko-
munikacja, nadawanie programów telewizyjnych, radiowych 
oraz programów telezakupów, przesyłanie sygnałów telewi-
zyjnych, radiowych, telekomunikacyjnych i informacyjnych 
przez bezprzewodowe i/lub kablowe sieci cyfrowe i analo-
gowe, w trybie online i offline, w postaci interaktywnych 
elektronicznych usług medialnych oraz za pośrednictwem 
komputerów, usługi agencji prasowych, transmisja dźwięku, 
obrazu i danych drogą kablową, satelitarną, za pomocą sieci 
komputerowych, telefonu oraz innych środków przekazu, 
prowadzenie portalu internetowego, portale komunikacyjne 
i informacyjne, obsługa internetowych forów dyskusyjnych, 
obsługa oraz prowadzenie portali, forów internetowych, 
transmisje internetowe, zapewnianie dostępu do aplikacji in-
ternetowych, usługi poczty elektronicznej, przesyłanie wia-
domości, informacji oraz danych, głosu i obrazu na odle-
głość, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewniania 
dostępu do baz danych przez Internet, przydzielanie i wynaj-
mowanie dostępu do komputerowych baz danych, zapew-
nianie dostępu do stron internetowych, rozpowszechnianie 

programów i informacji za pośrednictwem sieci informa-
tycznych i Internetu, usługi komunikacji interaktywnej, łącz-
ność za pośrednictwem Internetu, dostarczenie urządzeń 
do odbioru radiowego i transmisji radiowej, usługi transmi-
syjne, dostęp do treści, stron internetowych i portali, dzierża-
wa czasu dostępu do witryn internetowych [isp], przydziela-
nie dostępu do baz danych w Internecie, usługi portalu 
internetowego, usługi telekomunikacyjne w zakresie zapew-
niania dostępu do komputerowych baz danych, dystrybucja 
danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej lub Internetu, elektroniczna 
transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali kom-
puterowych, elektroniczna transmisja wiadomości, fora [po-
koje rozmów] dla serwisów społecznościowych, elektroniczne 
tablice ogłoszeń, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, 
przesyłanie informacji cyfrowych, telekomunikacja za pomo-
cą terminali komputerowych, systemów telematycznych, sa-
telitów, radia, telegrafów, telefonów, telekomunikacja za po-
średnictwem poczty elektronicznej, telekonferencje wideo, 
udostępnianie forów online, doradztwo w zakresie teleko-
munikacji, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem me-
diów audiowizualnych, świadczenie usług w zakresie abona-
mentów telewizyjnych (telewizja płatna), w tym tzw. wideo 
na życzenie, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu 
do zbioru informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Internetu, doradztwo w zakresie ww. usług, 43 tymczasowe 
zakwaterowanie, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
usługi hotelowe, hotele, motele, pensjonaty, usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, restaura-
cje, kawiarnie, bary, cukiernie, usługi cateringowe, przygoto-
wywanie dań (żywność, napoje) na zamówienie oraz 
ich dostawa, organizacja przyjęć, udostępnianie pomiesz-
czeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, 
udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, konferencje, 
zjazdy, sympozja, usługi w zakresie zapewniania obiektów 
na uroczystości, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i za-
stawy stołowej.

(210) 473489 (220) 2017 06 29
(731) IT FASHION POLSKA GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) SIEDLISKO 518 WZGÓRZA DYLEWSKIE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 06.07.07
(510), (511) 16 papier, karton, pudełka kartonowe lub papie-
rowe, opakowania papierowe lub kartonowe, opakowania 
foliowe i z tworzyw sztucznych, opakowania papierowo-fo-
liowe, druki, książki, publikacje, papierowe materiały: szkole-
niowe, instruktażowe, reklamowe i informacyjne, materiały 
piśmienne, ręczniki papierowe, chusteczki i serwetki papie-
rowe, ręczniki celulozowe i wiskozowe, chusteczki higienicz-
ne, serwetki i podkładki papierowe, taśmy samoprzylepne 
do celów biurowych, książki, przewodniki, mapy, plany, atla-
sy, publikacje papierowe, gazety, gazetki, czasopisma, maga-
zyny, ulotki i foldery reklamowe, druki, afisze, plakaty, broszu-
ry, chorągiewki i sztandary papierowe, ulotki, prospekty, 
materiały drukowane, bilety, emblematy z papieru lub karto-
nu, fotografie, reprodukcje graficzne, akwarele, grafiki, kalen-
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darze, karty pocztowe, pocztówki, papeterie, koperty, naklej-
ki, dyplomy, pieczęcie, stemple, materiały fotograficzne, 
artykuły biurowe, sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), mate-
riały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, torebki oraz artykuły do pakowa-
nia i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, mo-
dele architektoniczne, jednorazowe produkty papierowe, 
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowe-
go, materiały drukowane, papier i karton, 18 skóry zwierzęce, 
skóry surowe, parasolki i parasole (duże), torby, torebki: torby 
sportowe, aktówki, teczki, plecaki, kuferki, portfele, portmo-
netki, wizytowniki, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla 
zwierząt, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artyku-
ły służące do przenoszenia, bigle do torebek, bigle do port-
monetek, dyplomatki, etui, futerały, kosmetyczki, kopertówki 
[małe torebki], podróżne torby na ubranie, przywieszki 
do bagażu, torby na zakupy na kółkach, torby pamiątkowe, 
torby plażowe, worki, sakiewki, zestawy podróżne, pudełka 
ze skóry, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, sztuczne fu-
tra, futra, wyroby futrzarskie, walizy, torby podróżne, torby, 
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, elektronicz-
ne obroże dla zwierząt domowych, getry dla zwierząt, ka-
gańce, kokardy dla zwierząt domowych, okrycia dla zwierząt, 
obroże dla zwierząt domowych zawierające informacje me-
dyczne, obroże dla zwierząt, nosidełka dla zwierząt [torby], 
ubranka dla zwierząt, smycze dla zwierząt, 25 odzież, nakry-
cia głowy, obuwie, akcesoria na szyję, apaszki, bielizna nocna, 
bielizna osobista, bielizna termoaktywna, czapki i czapeczki 
sportowe, krawaty, odzież sportowa, odzież ze skóry, odzież 
z imitacji skóry, odzież dla małych dzieci, paski, skarpetki 
i pończochy, szale, szaliki, wyroby pończosznicze, wyprawki 
dziecięce [odzież], buty, czapki, rękawice, pidżamy, szlafroki, 
rajstopy, pończochy, skarpetki, kostiumy i stroje kąpielowe, 
kapelusze, odzież damska, odzież męska: odzież dziecięca, 
części i akcesoria do wymienionych towarów, zawarte w tej 
klasie, 26 koronki, hafty, wstążki i sploty, ozdobne artykuły 
tekstylne, guziki, haczyki i oczka, sztuczne owoce, warzywa 
i kwiaty, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły 
do upinania włosów, peruki, sztuczne włosy, dodatki 
do odzieży, ozdoby do ubrań, zawieszki [nie biżuteria ani 
nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], aplikacje z tkanin [pa-
smanteria], cekiny, koraliki do ozdabiania, falbanki koronko-
we, koronkowe ozdoby, hafty, frędzle, girlandy [hafty], koron-
ki, wstążki, kokardy, tasiemki, 35 usługi w zakresie handlu 
i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi w zakresie 
sprzedaży w sklepach, hurtowniach, za pośrednictwem In-
ternetu (sprzedaż online), sprzedaż wysyłkowa, katalogowa, 
na podstawie zamówień telefonicznych następujących to-
warów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież damska, 
odzież męska, odzież dziecięca, perfumy, kosmetyki, urzą-
dzenia kosmetyczne, urządzenia do pielęgnacji ciała i urody, 
zestawy do pielęgnacji rąk i stóp, środki czystości, tatuaże, 
okulary, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, ak-
cesoria okularowe, łańcuszki, sznurki, etui do okularów, po-
jemniki na szkła kontaktowe, etui, futerały, torby: na kompu-
tery, laptopy, notebooki, sprzęt fotograficzny, kamery, 
obudowy do sprzętu i akcesoriów komputerowych, obudo-
wy do: telefonów, smartfonów, tabletów, sprzętu telekomu-
nikacyjnego i audiowizualnego, breloki, biżuteria, wyroby 
jubilerskie, zegarki, zegary, przyrządy chronometryczne, tor-
by, torebki, aktówki, teczki, etui, portfele, portmonetki, wizy-
towniki, paski, walizy i torby podróżne, parasolki, futra, futra 
(skóry), futra (odzież), odzież futrzana, futrzane nakrycia gło-
wy, artykuły pasmanteryjne, koronki, hafty, wstążki i sploty, 
ozdobne artykuły tekstylne, guziki, haczyki i oczka, ozdoby 
do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów, 

peruki, sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, 
dodatki do odzieży, ozdoby do ubrań, aplikacje z tkanin [pa-
smanteria], cekiny, koraliki do ozdabiania, falbanki koronko-
we, koronkowe ozdoby, hafty, frędzle, girlandy [hafty], koron-
ki, wstążki, kokardy, tasiemki, meble, leżaki, artykuły meblowe 
i dekoracyjne wyposażenia wnętrz, przybory kuchenne i go-
spodarstwa domowego, oświetlenie, artykuły dekoracyjne, 
przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, wyroby 
szklane, porcelanowe i ceramiczne, tekstylia i wyroby włó-
kiennicze, ręczniki, świeczki, publikacje elektroniczne, wy-
dawnictwa multimedialne, audiobooki, gry komputerowe, 
książki, albumy, artykuły piśmienne, artykuły papiernicze, 
karty podarunkowe, gry, zabawki, artykuły sportowe, pamię-
ci USB, pendrivy, sprzęt radiowo-telewizyjny, sprzęt audiowi-
zualny, sprzęt i akcesoria komputerowe, telefony i sprzęt tele-
komunikacyjny, akcesoria telefoniczne, artykuły spożywcze, 
czekolady, kawa, kakao, napoje, tytoń, wyroby tytoniowe, 
przybory dla palaczy, salony mody oferujące usługi w zakre-
sie sprzedaży odzieży, obuwia, akcesoriów odzieżowych, bi-
żuterii, zegarków, okularów, dodatków do odzieży, reklama, 
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie dzia-
łalności handlowej, prace biurowe, doradztwo handlowe, 
promocja sprzedaży, agencje importowo-eksportowe, po-
szukiwanie partnerów handlowych, tworzenie przedstawi-
cielstw handlowych, pośrednictwo handlowe, informacja 
handlowa, promocja sprzedaży, wdrażanie produktów na ry-
nek, pokazy towarów, organizowanie giełd, targów, aukcji, 
przetargów, imprez handlowych, organizowanie wystaw 
w celach handlowych i/lub reklamowych, organizacja stano-
wisk na targach handlowych, doradztwo w zakresie organi-
zowania i prowadzenia działalności handlowej i gospodar-
czej: zarządzanie i administrowanie działalnością handlową, 
opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbio-
rami informatycznymi i zbiorami danych w systemach kom-
puterowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji da-
nych w komputerowych bazach danych, komputerowe za-
rządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i pli-
kach komputerowych, usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, usługi w zakresie handlu i usługi informacyj-
ne dla konsumentów, usługi aukcyjne, administrowanie i or-
ganizacja usług sprzedaży wysyłkowej, doradztwo i informa-
cje na temat obsługi klienta, zarządzania produktami oraz 
cen w serwisach internetowych w związku z zakupami doko-
nywanymi przez Internet, organizowanie zakupów zbioro-
wych, organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trze-
cich, skomputeryzowane zamówienia towarów, zarządzanie 
w zakresie zamówień, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi zarzą-
dzania sprzedażą, pokazy towarów, pokazy mody w celach 
handlowych i promocyjnych, 38 usługi telekomunikacyjne, 
agencje informacyjne, automatyczny transfer danych cyfro-
wych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, dostarcza-
nie cyfrowego dźwięku i/lub wideo za pomocą telekomuni-
kacji, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów 
audiowizualnych, dostarczanie wiadomości za pośrednic-
twem środków elektronicznych, elektroniczna transmisja 
i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomo-
ści i danych, telekomunikacja informacyjna (w tym strony in-
ternetowe), usługi agencji prasowej [komunikacja], teleko-
munikacja, nadawanie programów telewizyjnych, radiowych 
oraz programów telezakupów, przesyłanie sygnałów telewi-
zyjnych, radiowych, telekomunikacyjnych i informacyjnych 
przez bezprzewodowe i/lub kablowe sieci cyfrowe i analo-
gowe, w trybie online i offline, w postaci interaktywnych 
elektronicznych usług medialnych oraz za pośrednictwem 
komputerów, usługi agencji prasowych, transmisja dźwięku, 
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obrazu i danych drogą kablową, satelitarną, za pomocą sieci 
komputerowych, telefonu oraz innych środków przekazu, 
prowadzenie portalu internetowego, portale komunikacyjne 
i informacyjne, obsługa internetowych forów dyskusyjnych, 
obsługa oraz prowadzenie portali, forów internetowych, 
transmisje internetowe, zapewnianie dostępu do aplikacji in-
ternetowych, usługi poczty elektronicznej, przesyłanie wia-
domości, informacji oraz danych, głosu i obrazu na odle-
głość, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie 
dostępu do baz danych przez Internet, przydzielanie i wynaj-
mowanie dostępu do komputerowych baz danych, zapew-
nianie dostępu do stron internetowych, rozpowszechnianie 
programów i informacji za pośrednictwem sieci informa-
tycznych i Internetu, usługi komunikacji interaktywnej, łącz-
ność za pośrednictwem Internetu, dostarczenie urządzeń 
do odbioru radiowego i transmisji radiowej, usługi transmi-
syjne, dostęp do treści, stron internetowych i portali, dzierża-
wa czasu dostępu do witryn internetowych [isp], przydziela-
nie dostępu do baz danych w Internecie, usługi portalu 
internetowego, usługi telekomunikacyjne w zakresie zapew-
niania dostępu do komputerowych baz danych, dystrybucja 
danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej lub Internetu, elektroniczna 
transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali kom-
puterowych, elektroniczna transmisja wiadomości, fora [po-
koje rozmów] dla serwisów społecznościowych, elektronicz-
ne tablice ogłoszeń, poczta elektroniczna i skrzynki 
pocztowe, przesyłanie informacji cyfrowych, telekomunika-
cja za pomocą terminali komputerowych, systemów telema-
tycznych, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, telekomuni-
kacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, telekonferencje 
wideo, udostępnianie forów online, doradztwo w zakresie 
telekomunikacji, dostarczanie wiadomości za pośrednic-
twem mediów audiowizualnych, świadczenie usług w zakre-
sie abonamentów telewizyjnych (telewizja płatna), w tym 
tzw. wideo na życzenie, umożliwianie wielu użytkownikom 
dostępu do zbioru informacji za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Internetu, doradztwo w zakresie ww. usług, 
43 tymczasowe zakwaterowanie, zakwaterowanie wakacyj-
ne i turystyczne: usługi hotelowe: hotele, motele, pensjonaty, 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastrono-
miczne, restauracje, kawiarnie, bary, cukiernie, usługi caterin-
gowe, przygotowywanie dań (żywność, napoje) na zamó-
wienie oraz ich dostawa, organizacja przyjęć, udostępnianie 
pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnia-
nie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, konfe-
rencje, zjazdy, sympozja, usługi w zakresie zapewniania 
obiektów na uroczystości, wypożyczanie mebli, bielizny sto-
łowej i zastawy stołowej.

(210) 473523 (220) 2017 06 29
(731) KUKUŁA URSZULA ROI DORADZTWO I SZKOLENIA, 

Częstochowa
(540) EKSPREStransfer

(531) 27.05.01, 29.01.13, 18.05.03
(510), (511) 35 reklama, a szczególnie reklama za pośred-
nictwem sieci informatycznej oraz rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, wynajmowanie miejsca na umieszczenie 
ogłoszeń i reklam, 39 spedycja, transport, a szczególnie: 
transport podróżnych, transport powietrzny, krajowy i mię-
dzynarodowy transport samochodowy, informacja o trans-

porcie, rezerwacja transportu, usługi nawigacji w transporcie 
powietrznym, organizowanie podróży, pakowanie i składo-
wanie towarów, wynajmowanie miejsc parkingowych.

(210) 473530 (220) 2017 06 29
(731) BUCZKOWSKI JAROSŁAW SOVIT PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE, Warszawa
(540) sovit naturalny smak żywności

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 ekstrakty do stosowania w przemyśle spożyw-
czym (szczególnie w przemyśle mięsnym, mleczarskim, cu-
kierniczym, piekarskim, lodziarskim, owocowo-warzywnym) 
klasyfikowane w klasie 01, 29 ekstrakty mięsne, ekstrakty 
do stosowania w przemyśle mięsnym, ekstrakty do stoso-
wania w przemyśle spożywczym (mleczarskim, lodziarskim, 
owocowo-warzywnym) klasyfikowane w klasie 29, emulga-
tory spożywcze, zagęstniki spożywcze, substancje wiążące 
do przemysłu spożywczego, pektyna do celów spożyw-
czych, białko do celów kulinarnych, lecytyna spożywcza, 
preparaty przedłużające trwałość żywności, stabilizatory 
żywności, 30 aromaty spożywcze, przyprawy, preparaty 
do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowe-
go, skrobia do celów spożywczych, ekstrakty do stosowania 
w przemyśle spożywczym (w szczególności w przemyśle cu-
kierniczym, piekarskim) klasyfikowane w klasie 30.

(210) 473535 (220) 2017 06 29
(731) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ULUBIONA MARKA POLEK

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.10, 26.05.01, 26.05.08, 
26.05.22, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie 
biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw 
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii ko-
munikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie za-
rządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne pro-
gnozy, indeksowanie stron internetowych w celach han-
dlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospo-
darczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach 
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handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biz-
nesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przed-
siębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania 
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie 
reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlo-
wych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów 
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośred-
nictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-
-eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizne-
sowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, 
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace 
biurowe], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypoży-
czanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów rekla-
mowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, usługi reporterskie.

(210) 473540 (220) 2017 06 29
(731) FONKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FONKO

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wy-
twarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, 
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 37 instala-
cja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń 
zamrażalniczych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klima-
tyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, nadzór 
budowlany, usługi hydrauliczne, instalowanie i naprawa 
pieców.

(210) 473547 (220) 2017 06 29
(731) PLAMS BRONISŁAW, KRZYSZTOF I HENRYKA 

ŻŁOBIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Suchowola
(540) Biebrzańskie PIWO WSPIERAJĄCE NATURĘ

(531) 26.11.01, 26.11.13, 06.03.14, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, 35 usługi w zakresie prowadzenia 
sprzedaży hurtowej, detalicznej, internetowej, wysyłkowej 
oraz sprzedaży bezpośredniej piwa, usługi w zakresie organi-
zacji pokazów handlowych, wystaw handlowych i reklamo-
wych oraz promocji sprzedaży piwa, organizowanie sprzeda-
ży piwa w trybie aukcji i przetargów publicznych.

(210) 473549 (220) 2017 06 29
(731) DREAM MANAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) HG HAIR GENUS Your Secret Hair

(531) 24.01.05, 24.01.15, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 26 peruki, włosy do przedłużania, ludzkie włosy, 
spinki do włosów, siatki na włosy.

(210) 473560 (220) 2017 06 29
(731) FLASZA ANNA EWA, Radomsko;  

SULIMA ANDRZEJ PIOTR, Dąbrowa
(540) QUANTRON
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu i prac badawczych, kleje przemysłowe, środki i skład-
niki chemiczne dla budownictwa, 17 materiały izolacyjne, 
ognioochronne, wypełniające, uszczelniające, termoizola-
cyjne naturalne, syntetyczne i pół-przetworzone, materiały 
do dociepleń, izolacji wodnych i dźwiękowych, materiały 
izolacyjne ze styropianu dla budownictwa, 42 badania oraz 
usługi naukowe i techniczne, analizy przemysłowe i usługi 
badawcze.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 473562 (220) 2017 06 29
(731) TŁOCZNIA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TŁOCZNIA ZDROWIA
(510), (511) 32 soki, soki warzywne, soki warzywne (napoje), 
mieszane soki owocowe, napoje zawierające głównie soki 
owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje bezal-
koholowe zawierające soki owocowe, bezalkoholowe napo-
je zawierające soki warzywne, soki owocowe do użytku jako 
napoje.

(210) 473567 (220) 2017 06 30
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE 

KOMNINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komnino

(540) KOMNINO
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(531) 26.01.02, 26.01.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 zbiorniki metalowe, w tym zbiorniki metalowe 
ciśnieniowe, części, armatura do zbiorników metalowych 
ciśnieniowych, zbiorniki metalowe do obróbki strumienio-
wo-ściernej, części i zespoły do tych zbiorników, konstrukcje 
metalowe.

(210) 473599 (220) 2017 06 30
(731) SENSILAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Konstantynów Łódzki

(540) BeFit
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryj-
ne, środki antyseptyczne, preparaty parafarmaceutyczne 
stosowane profilaktycznie i do celów leczniczych, suple-
menty diety do celów medycznych i inna żywność diete-
tyczna do celów leczniczych z wyłączeniem herbatek i mie-
szanek ziołowych, preparaty witaminowe, mineralne dodatki 
do żywności, napoje lecznicze, niemedyczne suplementy 
diety.

(210) 473614 (220) 2017 07 03
(731) SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO 

HESTIA SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) 24 ERGO HESTIA POMOC

(531) 26.04.01, 26.11.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 36 analizy, operacje i usługi finansowe, doradz-
two w sprawach ubezpieczeniowych i finansowych, działal-
ność ubezpieczeniowa, finansowa, fundusze inwestycyjne, 
informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, inwe-
stycje kapitałowe, likwidacja szkód w zakresie ubezpieczeń, 
lokaty kapitału, maklerstwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe oraz giełdowe, powiernictwo, tworzenie 
funduszy, w tym funduszy na cele dobroczynne, ubezpiecze-
nia, w tym ubezpieczenia na życie oraz komunikacyjne, usłu-
gi świadczeń emerytalnych, windykacja należności, wycena 
kosztów naprawy, zarządzanie majątkiem, usługi finansowo-
-ubezpieczeniowe świadczone przez portal internetowy.

(210) 473615 (220) 2017 07 03
(731) SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO 

HESTIA SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) 24 ERGO HESTIA POMOC

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 36 analizy, operacje i usługi finansowe, doradz-
two w sprawach ubezpieczeniowych i finansowych, działal-
ność ubezpieczeniowa, finansowa, fundusze inwestycyjne, 
informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, inwe-
stycje kapitałowe, likwidacja szkód w zakresie ubezpieczeń, 
lokaty kapitału, maklerstwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe oraz giełdowe, powiernictwo, tworzenie 
funduszy, w tym funduszy na cele dobroczynne, ubezpiecze-

nia, w tym ubezpieczenia na życie oraz komunikacyjne, usłu-
gi świadczeń emerytalnych, windykacja należności, wycena 
kosztów naprawy, zarządzanie majątkiem, usługi finansowo-
-ubezpieczeniowe świadczone przez portal internetowy.

(210) 473623 (220) 2017 07 03
(731) INTERTEC-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Wieś
(540) Little Rider

(531) 18.01.05, 26.11.03, 26.11.21, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 9 zamki rowerowe (elektryczne), prędkościomie-
rze rowerowe, liczniki rowerowe, okulary dla rowerzystów, 
kaski dla rowerzystów, 12 części konstrukcyjne rowerów, ak-
cesoria rowerowe, podpórki do rowerów [części rowerowe], 
łańcuchy napędowe [części rowerowe], mostki kierownicy 
[części rowerowe], widelce [części rowerowe], riksze rowero-
we, sakwy rowerowe, bagażniki rowerowe, opony rowerowe, 
torby rowerowe, korby rowerowe, noski rowerowe, siodeł-
ka rowerowe, pokrowce na uchwyty rowerowe, nakładki 
na szprychy rowerowe, końcówki do kierownicy rowerowej, 
błotniki do rowerów, piasty do rowerów, pedały do rowerów, 
kierunkowskazy do rowerów, pokrycia siodełek rowerów, sta-
bilizatory do rowerów, koła do rowerów, przerzutki do rowe-
rów, amortyzatory do rowerów, silniki do rowerów, dzwonki 
do rowerów, ramy do rowerów, hamulce do rowerów, dętki 
do rowerów, szprychy do rowerów, kierownice do rowerów, 
pompki do rowerów, nóżki do rowerów, dopasowane po-
krowce na rowery, kosze przystosowane do rowerów, manet-
ki obrotowe do rowerów, osłony łańcucha do rowerów, koła 
tarczowe [części rowerów], obręcze kół do rowerów, opony 
bezdętkowe do rowerów, koła zębate do rowerów, trzpienie 
obrotowe do rowerów, linki hamulcowe do rowerów, ukła-
dy napędowe do rowerów, układy zawieszenia do rowerów, 
uchwyty do bidonów rowerowych, ramy, do bagażników, 
do rowerów, sprzęt do naprawy przebitych opon rowe-
rowych, kółka boczne do nauki jazdy na rowerze, blokady 
kierownicy, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, lusterka rowe-
rowe, 25 odzież dla rowerzystów, w szczególności spodnie 
i koszulki kolarskie, rękawiczki dla rowerzystów, buty do jaz-
dy na rowerze, 28 sportowe nakolanniki do jazdy na rowerze, 
sportowe nałokietniki do jazdy na rowerze, klaksony [trąbki] 
do rowerów, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednic-
twem sieci Internet oraz stacjonarnych punktów sprzedaży 
w szczególności części i akcesoriów rowerowych wymienio-
nych powyżej.

(210) 473672 (220) 2017 07 03
(731) PLATINUM RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PLATINUM hotel & residence
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(531) 26.11.01, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości, usługi agencji 
pośrednictwa w handlu i wynajmie nieruchomości, wyna-
jem i dzierżawa majątku nieruchomego, wynajem aparta-
mentów i mieszkań, wynajem powierzchni biurowych, za-
rządzanie nieruchomościami, usługi dotyczące zarządzania 
domami z apartamentami, usługi zarządzania domami czyn-
szowymi, administrowanie nieruchomościami, usługi admi-
nistracyjne dotyczące domów, 43 usługi agencji zakwatero-
wania, rezerwowanie i wynajmowanie noclegów, rezerwacje 
hotelowe, rezerwacje kwater, usługi hotelowe, usługi do-
mów turystycznych, usługi związane z działalnością znaków, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami, 
transportem.

(210) 473673 (220) 2017 07 03
(731) PLATINUM RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PLATINUM hotel & residence

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości, usługi agencji 
pośrednictwa w handlu i wynajmie nieruchomości, wyna-
jem i dzierżawa majątku nieruchomego, wynajem apar-
tamentów i mieszkań, wynajem powierzchni biurowych, 
zarządzanie nieruchomościami, usługi dotyczące zarządza-
nia domami z apartamentami, usługi zarządzania domami 
czynszowymi, administrowanie nieruchomościami, usługi 
administracyjne dotyczące domów, 43 usługi agencji zakwa-
terowania, rezerwowanie i wynajmowanie noclegów, rezer-
wacje hotelowe, rezerwacje kwater, usługi hotelowe, usługi 
domów turystycznych, usługi związane z działalnością pen-
sjonatów, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami, transportem.

(210) 473675 (220) 2017 07 03
(731) JOART SPÓŁKA AKCYJNA, Bolesławiec
(540) SZACHOMAT
(510), (511) 25 chustki na głowę, czapki [nakrycia głowy], 
kapelusze, kapelusze słomkowe, nakrycia głowy dla dzieci, 
opaski na głowę, buty dziecięce, buty na płaskim obcasie, 
buty na wysokim obcasie, buty sportowe, obuwie dla dzieci, 
obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, pantofle domo-
we, akcesoria na szyję, apaszki [chustki], artykuły odzieżowe 
w stylu sportowym, bielizna damska, bielizna dla mężczyzn, 
bielizna nocna, bielizna osobista, bikini, biustonosze, bluzki, 
bluzy sportowe, bokserki, dzianina [odzież], dżinsy, kombi-
nezony [odzież], kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, 
koszule nocne, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, ko-
szulki polo, krawaty, krótkie spodnie, kurtki, legginsy, majtki, 
muszki, męskie apaszki, męskie i damskie kurtki, płaszcze, 
spodnie i kamizelki, odzież damska, odzież dla chłopców, 
odzież dziewczęca, odzież dziecięca, odzież gimnastyczna, 
odzież męska, paski [odzież], paski wykonane z imitacji skóry, 
piżamy, podkolanówki, podkoszulki, pończochy, pulowery, 
rajstopy, rękawiczki, skarpetki, skarpetki noszone jako kap-
cie, spodenki, spódnice, staniki sportowe, sukienki damskie, 
swetry, szale, szaliki, szorty, t-shirty z krótkim rękawem, topy 
[odzież], wyroby pończosznicze, 35 usługi w zakresie progra-
mów lojalnościowych, zarządzanie programami lojalnościo-
wymi, obsługa programów lojalnościowych, promowanie 
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych 

dla klientów, organizowanie programów lojalnościowych 
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, 
usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, 
promocyjnych i/lub reklamowych, dostarczanie informa-
cji handlowych konsumentom, udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów 
w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, 
usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży 
i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej zwią-
zane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sklepów detalicz-
nych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi 
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, han-
del detaliczny i hurtowy następującymi towarami: biżuteria, 
zegarki, wyroby z papieru, parasole i parasolki, torby, walizki, 
portfele, paski, wyroby tekstylne, odzież damska, odzież mę-
ska, odzież dziecięca, artykuły odzieżowe, obuwie, nakrycia 
głowy, artykuły gimnastyczne i sportowe, 36 wydawanie 
bonów wartościowych w związku z programami lojalnościo-
wymi, emisja bonów wartościowych w ramach programu 
członkowskiego dla klientów, wydawanie certyfikatów upo-
minkowych, które mogą być zrealizowane poprzez wymianę 
na towary lub usługi, wydawanie kuponów rabatowych, wy-
dawanie płatniczych kart upominkowych.

(210) 473685 (220) 2017 07 03
(731) JOART SPÓŁKA AKCYJNA, Bolesławiec
(540) SZACHOWNICA
(510), (511) 14 biżuteria damska, artykuły ozdobne [ozdoby lub 
biżuteria] do użytku osobistego, bransoletki [biżuteria], kolczyki, 
naszyjniki [biżuteria], ozdoby do uszu w postaci biżuterii, spinki 
do mankietów, spinki do mankietów i krawatów, szpilki do kra-
watów, wisiorki, breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdoba-
mi lub dekoracyjnymi zawieszkami], breloczki do kluczy jako 
biżuteria [ozdoby], zawieszki do kółek na klucze, zegarki, 18 etui 
na banknoty, etui na karty [portfele], etui na klucze, etui, futerały 
na dokumenty, futerały przenośne na dokumenty, kopertówki 
[małe torebki], małe portmonetki, plecaki, portfele wraz z etui 
na karty, portmonetki wielofunkcyjne, przywieszki do bagażu, 
sakiewki na klucze, teczki na dokumenty [aktówki], torby na ra-
mię, torebki, torebki damskie, torebki na biodra [nerki], walizki, 
walizki podróżne, artykuły podróżne [walizki, torby], parasole, 
parasolki, 25 chustki na głowę, czapki [nakrycia głowy], kape-
lusze, kapelusze słomkowe, nakrycia głowy dla dzieci, opaski 
na głowę, buty dziecięce, buty na płaskim obcasie, buty na wy-
sokim obcasie, buty sportowe, obuwie dla dzieci, obuwie dla ko-
biet, obuwie dla mężczyzn, pantofle domowe, akcesoria na szy-
ję, apaszki [chustki], artykuły odzieżowe w stylu sportowym, 
bielizna damska, bielizna dla mężczyzn, bielizna nocna, bielizna 
osobista, bikini, biustonosze, bluzki, bluzy sportowe, bokserki, 
dzianina [odzież], dżinsy, kombinezony [odzież], kąpielówki, 
kostiumy kąpielowe, koszule, koszule nocne, koszulki bez ręka-
wów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, krawaty, krótkie spodnie, 
kurtki, legginsy, majtki, muszki, męskie apaszki, męskie i damskie 
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, odzież damska, odzież dla 
chłopców, odzież dziewczęca, odzież dziecięca, odzież gimna-
styczna, odzież męska, paski [odzież], paski wykonane z imitacji 
skóry, piżamy, podkolanówki, podkoszulki, pończochy, pulowe-
ry, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, skarpetki noszone jako kapcie, 
spodenki, spódnice, staniki sportowe, sukienki damskie, swetry, 
szale, szaliki, szorty, t-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], 
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wyroby pończosznicze, 35 dostarczanie informacji handlo-
wych konsumentom, udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru 
nabywanych towarów, usługi handlu detalicznego w odniesie-
niu do akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usłu-
gi sprzedaży hurtowej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, 
usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów 
odzieżowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłko-
wej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży 
odzieżowej, handel detaliczny i hurtowy następującymi towa-
rami: biżuteria, zegarki, wyroby z papieru, parasole i parasolki, 
torby, walizki, portfele, paski, wyroby tekstylne, odzież damska, 
odzież męska, odzież dziecięca, artykuły odzieżowe, obuwie, 
nakrycia głowy, artykuły gimnastyczne i sportowe.

(210) 473686 (220) 2017 07 03
(731) STĘPNIAK TOMASZ, Kraków
(540) POLANDIA
(510), (511) 39 transport, informacja o transporcie, usługi 
kierowców, transport kolejowy, wypożyczanie kontenerów 
magazynowych, dostarczanie korespondencji i przesyłek, ma-
gazynowanie, informacja o magazynowaniu, wynajmowanie 
magazynów, organizowanie wycieczek, organizowanie wy-
cieczek morskich, usługi osób towarzyszących podróżnym, 
usługi pilotów wycieczek, pilotowanie, rezerwowanie miejsc 
na podróże, transport podróżnych, wypożyczanie pojazdów, 
przenoszenie i przewóz bagaży, rezerwacja miejsc na podróż, 
rezerwacja podróży, rezerwacja transportu, transport rzeczny, 
transport samochodowy, transport statkami, składowanie to-
warów, spacerowe rejsy statkami, wynajmowanie statków, rej-
sy statkami wycieczkowymi, pośrednictwo w transporcie, re-
zerwacja transportu, transport kolejowy, transport pasażerski, 
transport podróżnych, organizowanie wycieczek, organizowa-
nie wycieczek morskich, organizowanie wycieczek turystycz-
nych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowa-
nie, rezerwacja i planowanie wycieczek, wypraw i wycieczek 
krajoznawczych, organizowanie wycieczek z przewodnikiem, 
wypożyczanie samochodów, wypożyczanie autokarów, wy-
pożyczanie wagonów kolejowych, zwiedzanie turystyczne, 
usługi biur podróży, turystyka [zwiedzanie], usługi agencji re-
zerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, usługi przewodników 
turystycznych, usługi planowania podróży, usługi rezerwacyj-
ne dla wycieczek.

(210) 473701 (220) 2017 07 04
(731) FARMATEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) 

(531) 24.13.01, 24.13.22, 26.01.03, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.10, 
29.01.12

(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodar-
czą, administrowanie działalności gospodarczej, sprzedaż 
dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środ-
ków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
zaopatrzenia medycznego, prowadzenie aptek i hurtowni 
leków oraz materiałów medycznych, wystawy w celach han-
dlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, usługi reklamowe w zakresie 
produktów farmaceutycznych, usługi reklamowe w zakresie 
artykułów kosmetycznych, 44 pomoc medyczna, szpitale, 
kliniki medyczne, hospicja, pomoc weterynaryjna, usługi 
farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych, usługi do-
radcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Inter-
netu, związane z produktami farmaceutycznymi, wydawanie 
środków farmaceutycznych.

(210) 473721 (220) 2017 07 05
(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE UNIA  

SPÓŁDZIELNIA PRACY, Warszawa
(540) Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Położna Przyszłości

(531) 09.07.25, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do ochrony, pielęgnacji 
ciała, 5 leki, produkty farmaceutyczne, medyczne, odkażają-
ce, 35 usługi reklamowe, doradztwo marketingowe, organi-
zacja wystaw handlowych i marketingowych.

(210) 473723 (220) 2017 07 05
(731) WIREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) B BACHOWSKI

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 18 wyroby ze skóry naturalnej i ekologicznej, 
paski, torby, kapelusze, teczki, fartuchy, saszetki, portfele, 
25 odzież, paski do spodni parciane oraz imitujące skórę, ka-
pelusze zamszowe oraz imitujące skórę, berety i inne nakry-
cia głowy.
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(210) 473729 (220) 2017 07 05
(731) GREEN PARKING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) green PARKING

(531) 18.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej i zarządzanie garażami i parkingami, 
pośrednictwo zawodowe przy zakupie i sprzedaży zauto-
matyzowanych systemów kontroli ruchu i systemów zabez-
pieczających, systemów kontroli dla płatności terminowych, 
sprzętu do przetwarzania danych, pośrednictwo w umo-
wach w zakresie korzystania z parkingów różnego rodzaju, 
zarządzanie parkingami wszystkich rodzajów dla pojazdów 
dotyczące zarządzania i administrowania działalnością go-
spodarczą, usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów: 
platform parkingowych dla pojazdów, zdalnego sterowa-
nia urządzeń do automatów: parkomaty i parkometry, na-
dajniki i odbiorniki, przenośne urządzenia komunikacyjne 
i telefoniczne, parkomaty, parkometry, części do wszystkich 
wymienionych towarów, 36 wydzierżawianie oraz admini-
strowanie nieruchomości, zwłaszcza wielopoziomowych 
parkingów i placów parkingowych, 37 budowanie parkin-
gów, budowa parkingów wielopoziomowych, budowa 
utwardzanych miejsc parkingowych, instalacja, naprawy, 
konserwacja zautomatyzowanych systemów do kontroli ru-
chu i systemów zabezpieczających, systemów kontroli dla 
płatności terminowych, sprzętu do przetwarzania danych, 
doradztwo techniczne w zakresie budowy parkingów, do-
radztwo organizacyjne w zakresie wznoszenia wielopozio-
mowych parkingów urządzeń parkingowych, doradztwo 
osób trzecich w zakresie marketingu działań reklamowych 
do wynajmowania miejsc postojowych parkingowych, wy-
posażanie, konserwacja parkingów, garaży, czyszczenie po-
jazdów, mycie pojazdów mechanicznych, usługi sprzątania 
wnętrz i części zewnętrznych budynków, 39 usługi parkin-
gowe, użytkowanie parkingów i powierzchni parkingowych, 
usługi administrowania miejscami parkingowymi, wynajem 
parkingów i terenów parkingowych, udostępnianie parkin-
gów i powierzchni parkingowych, udostępnianie obiektów 
parkingowych i rezerwacja miejsc parkingowych, zarządza-
nie miejscami parkingowymi, pośrednictwo w zakresie re-
zerwacji miejsc postojowych i parkingowych, w tym przez 
Internet, usługi car-sharingu, wypożyczanie samochodów, 
wynajmowanie garaży dla pojazdów, usługi przewozu osób 
na zlecenie, informacja o transporcie, wynajem mechanicz-
nych systemów parkingowych, usługi w zakresie wstawiania 
pojazdów do garażu, usługi w zakresie odprowadzania sa-
mochodów na parking, dostarczanie informacji o lokalizacji, 
nawigacji, motoryzacji, ruchu, podróży i parkowania, obsługa 
i udostępnianie stacji do ładowana i terminali do ładowania 
pojazdów elektrycznych, obsługa i zarządzanie parkingami 
wielopoziomowymi i parkingami, mianowicie pobieranie 
opłat parkingowych, 42 doradztwo techniczne w zakresie 
kontroli ruchu miejskiego i kontroli parkowania, doradztwo 
techniczne w zakresie zarządzania parkingiem i admini-
stracji, projektowanie parkingów, planowanie i doradztwo 
w zakresie projektowania, rozwoju i budowy, w tym urbani-
styki, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych 
z projektowaniem potencjalnych rozwiązań parkingowych, 

projektowanie i opracowywanie oprogramowania kompu-
terowego do systemów informacyjnych związanych z par-
kingami oraz parkowaniem.

(210) 473736 (220) 2017 07 05
(731) FUNDACJA WOLNOŚĆ SŁOWA, Łódź
(540) Tygodnik FAKTYCZNIE

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, 35 usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, 41 wydawanie gazet, wydawa-
nie czasopism i książek w postaci elektronicznej.

(210) 473780 (220) 2017 07 06
(731) STROIŃSKA MARZENA, Bukowa
(540) Klock wo

(531) 26.15.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej na-
stępujących towarów: zabawki, zabawki edukacyjne.

(210) 473809 (220) 2017 07 06
(731) ZWIĄZEK KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY, Warszawa
(540) prasa+ siła marki

(531) 29.01.13, 26.04.04, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 24.17.05
(510), (511) 16 broszury, czasopisma, druki, dzienniki, for-
mularze, gazety, kalendarze, kartki okolicznościowe, katalogi, 
koperty, materiały piśmienne, naklejki adresowe, nalepki, no-
tesy, okładki na dokumenty, ołówki, papier, plansze, plakaty 
reklamowe, prospekty, przybory do pisania, publikacje dru-
kowane, reprodukcje graficzne, szyldy z papieru lub z tektu-
ry i kartonu, torebki do pakowania z papieru lub z tworzyw 
sztucznych, zakładki do książek, 35 usługi w zakresie badania 
opinii publicznej i badania rynku prasowego, kolumny re-
klamowe w prasie, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, promocja sprzedaży, publikowanie i rozpowszechnia-
nie tekstów i ogłoszeń reklamowych, reklama osób trzecich, 
reklama prasowa, radiowa, telewizyjna i internetowa, trans-
krypcja informacji, 41 organizowanie i prowadzenie konkur-
sów i plebiscytów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, publikowanie 
materiałów multimedialnych online, 42 tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych, prace badawczo-rozwojowe 
w zakresie rynku prasowego, zwłaszcza reklam prasowych 
i czytelnictwa prasy, przechowywanie danych on-line, inte-
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raktywne usługi hostingowe umożliwiające użytkownikom 
publikowanie i dzielenie się swoimi treściami i obrazami 
w trybie on-line.

(210) 473833 (220) 2017 07 07
(731) STERNAK KRZYSZTOF, Stawiany
(540) Pilo

(531) 09.01.23, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 karimaty, poduszki, poduszki ze styropianu, 
stoliki ruchome pod komputery, stoły, meble, maty do koj-
ców dziecięcych, 27 maty, dywany, kobierce, wykładziny 
podłogowe, maty gimnastyczne, maty do jogi, podkładki 
pod dywan, 28 przyrządy do ćwiczeń, maty z zabawkami, 
huśtawki, maty z zabawkami dla niemowląt.

(210) 473840 (220) 2017 07 07
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril exclusive sofia
(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) 473841 (220) 2017 07 07
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) donatello extravaganzza
(510), (511) 30 pizza, spody do pizzy.

(210) 473842 (220) 2017 07 07
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril exclusive
(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) 473854 (220) 2017 07 07
(731) HERSTA STAŚKIEWICZ I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA, 

Lubczyna
(540) NIEZŁA FRYTKA SMACZNEGO MAHLZEIT BON 

APPÉTIT VÄLSMAKANDE SAPORITO ENJOY

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.04
(510), (511) 16 pojemniki kartonowe, pojemniki papierowe, 
pojemniki papierowe do pakowania, pojemniki z tektury 
falistej, papierowe pojemniki do żywności na wynos, po-
jemniki z papieru biodegradowalnego opartego na bazie 
masy włóknistej do jedzenia na wynos, opakowania karto-
nowe, opakowania na żywność, nieprzepuszczające powie-
trza opakowania z papieru, pudełka kartonowe, pudełka 
tekturowe, pudełka z papieru, składane pudełka kartono-
we, papierowe pudełka do pakowania, kartonowe pudełka 
do pakowania, 20 tacki z tworzyw sztucznych [pojemniki] 
używane do pakowania żywności, przezroczyste pojemniki 
na żywność stosowane do pakowania handlowego, nieme-
talowe przezroczyste tace na żywność do użytku handlowe-
go, 21 pojemniki na chleb, pojemniki na kanapki, pojemniki 
do przechowywania żywności, pudełka śniadaniowe, pudeł-
ka obiadowe.

(210) 473859 (220) 2017 07 07
(731) HERSTA STAŚKIEWICZ I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA, 

Lubczyna
(540) CERTYFIKAT DOBREGO SMAKU SMACZNEGO 

MAHLZEIT BON APPÉTIT VÄLSMAKANDE SAPORITO 
ENJOY GUTEN APPETIT

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.05, 25.01.19
(510), (511) 16 pojemniki kartonowe, pojemniki papierowe, 
pojemniki papierowe do pakowania, pojemniki z tektury 
falistej, papierowe pojemniki do żywności na wynos, po-
jemniki z papieru biodegradowalnego opartego na bazie 
masy włóknistej do jedzenia na wynos, opakowania karto-
nowe, opakowania na żywność, nieprzepuszczające powie-
trza opakowania z papieru, pudełka kartonowe, pudełka 
tekturowe, pudełka z papieru, składane pudełka kartono-
we, papierowe pudełka do pakowania, kartonowe pudełka 
do pakowania, pudełka kartonowe na torty, pudełka tektu-
rowe na pizzę, 20 tacki z tworzyw sztucznych [pojemniki] 
używane do pakowania żywności, przezroczyste pojemniki 
na żywność stosowane do pakowania handlowego, nieme-
talowe przezroczyste tace na żywność do użytku handlowe-
go, 21 pojemniki na chleb, pojemniki na kanapki, pojemniki 
do przechowywania żywności, pudełka śniadaniowe, pudeł-
ka obiadowe, pudełka na słodycze, pudełka na ciastka, pu-
dełka na słodycze nie z metali szlachetnych.

(210) 473874 (220) 2017 07 07
(731) SZCZOTKOWSKI MAREK, Warszawa
(540) REDICCA
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04
(510), (511) 11 wentylatory elektryczne, wentylatory elek-
tryczne do użytku osobistego, termowentylatory, wentylatory 
[części instalacji klimatyzacyjnych], urządzenia klimatyzacyjne, 
urządzenia chłodzące, urządzenia do chłodzenia powietrza, 
agregaty klimatyzacyjne, filtry do klimatyzacji, instalacje i urzą-
dzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne, 
aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza do użytku 
domowego i komercyjnego, sterylizatory powietrza, instalacje 
do filtrowania powietrza, urządzenia jonizujące do oczyszcza-
nia powietrza lub wody, przenośne oczyszczacze powietrza, 
filtry do oczyszczaczy powietrza, osuszacze powietrza, aparaty 
osuszająco - oczyszczające, instalacje i urządzenia do suszenia, 
aparatura do suszenia [odwadniania], pochłaniacze wilgoci 
elektromechanicznie lub elektronicznie, lampy bakteriobójcze 
do oczyszczania powietrza, nawilżacze powietrza, dyfuzory na-
wadniające kropelkowe [urządzenia nawadniające], przenośne 
nawilżacze elektryczne, nawilżacze do grzejników centralnego 
ogrzewania, urządzenia do schładzania wody, chłodziarki elek-
tryczne, aparatura i instalacje chłodnicze, instalacje grzewcze, 
grzejniki do centralnego ogrzewania, kaloryfery elektryczne, 
naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, piece 
[urządzenia grzewcze], podgrzewacze powietrza, pompy cie-
pła, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, urządzenia 
do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, instala-
cje do ogrzewania wodnego, przenośne grzejniki elektryczne, 
grzejniki olejowe, grzejniki konwekcyjne, grzejniki ceramiczne, 
urządzenia do dezodoryzacji powietrza, 35 reklama, reklama ko-
respondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrz-
na, radiowa, telewizyjna, rozpowszechnianie reklam, wynajem 
bilbordów i tablic reklamowych, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, organizacja pokazów mody w celach promocyj-
nych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, orga-
nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
usługi wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy 
towarów, telemarketing, usługi marketingowe, usługi public re-
lations, pisanie scenariuszy dla celów reklamowych, kolportaż 
próbek, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, projektowanie 
materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamo-
wych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie mate-
riałów reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
administrowanie programami lojalności konsumenta, zarzą-
dzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, agen-
cje informacji handlowej, dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, obsługa administracyj-
na firm na zlecenie, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, wyszukiwanie informacji w plikach komputero-
wych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzy-
mywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyski-
wanie danych do komputerowej bazy danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, informa-
cja o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc przy zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania do-
tyczące działalności gospodarczej, rejestracja komunikatów pi-
semnych i danych, optymalizacja stron internetowych, optyma-

lizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, badania 
opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public rela-
tions, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, outsourcing 
[doradztwo biznesowe], usługi ekspertów w zakresie efektyw-
ności biznesowej, usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie 
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 
osób trzecich, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, analizy 
kosztów, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, 
wyceny handlowe, zarządzanie w zakresie zamówień handlo-
wych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
[punkty informacji konsumenckiej], usługi aukcyjne, sprzedaż 
takich produktów jak: wentylatory elektryczne, wentylatory 
elektryczne do użytku osobistego, termowentylatory, wentyla-
tory [części instalacji klimatyzacyjnych], urządzenia klimatyzacyj-
ne, urządzenia chłodzące, urządzenia do chłodzenia powietrza, 
agregaty klimatyzacyjne, filtry do klimatyzacji, instalacje i urzą-
dzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne, 
aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza do użytku 
domowego i komercyjnego, sterylizatory powietrza, instalacje 
do filtrowania powietrza, urządzenia jonizujące do oczyszcza-
nia powietrza lub wody, przenośne oczyszczacze powietrza, 
filtry do oczyszczaczy powietrza, osuszacze powietrza, aparaty 
osuszająco - oczyszczające, instalacje i urządzenia do suszenia, 
aparatura do suszenia [odwadniania], pochłaniacze wilgoci 
elektromechanicznie lub elektronicznie, lampy bakteriobójcze 
do oczyszczania powietrza, nawilżacze powietrza, dyfuzory na-
wadniające kropelkowe [urządzenia nawadniające], przenośne 
nawilżacze elektryczne, nawilżacze do grzejników centralnego 
ogrzewania, urządzenia do schładzania wody, chłodziarki elek-
tryczne, aparatura i instalacje chłodnicze, instalacje grzewcze, 
grzejniki do centralnego ogrzewania, kaloryfery elektryczne, 
naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, piece 
[urządzenia grzewcze], podgrzewacze powietrza, pompy cie-
pła, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, urządzenia 
do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, instala-
cje do ogrzewania wodnego, przenośne grzejniki elektryczne, 
grzejniki olejowe, grzejniki konwekcyjne, grzejniki ceramiczne, 
urządzenia do dezodoryzacji powietrza, 37 informacja o napra-
wach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie 
i naprawa urządzeń do nawilżania, instalowanie oraz napra-
wa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji 
grzewczych.

(210) 473877 (220) 2017 07 09
(731) JĘDRZEJCZYK JAKUB GREEN DOT, Kraków
(540) HOMECO
(510), (511) 3 środki czyszczące, substancje i mieszanki 
do czyszczenia do gospodarstwa domowego, środki do my-
cia rąk, kremy do rąk, kremy oczyszczające do skóry, ścierecz-
ki do czyszczenia i szorowania nasączane środkami do czysz-
czenia, mydła i żele czyszczące, detergenty, detergenty 
do użytku domowego, chusteczki nasączone preparatami 
czyszczącymi, detergenty do zmywania naczyń, detergenty 
do zmywarek do naczyń, detergenty w postaci żelu, deter-
genty w postaci mleczka, detergenty w piance, mieszaniny 
do czyszczenia ubikacji, mieszanki czyszczące do usuwania 
plam, mieszanki do mycia okien, mieszanki do pielęgna-
cji podłóg, mydła do użytku domowego, odkamieniacze 
do użytku domowego, oleje czyszczące, płyny do mycia na-
czyń, płyny do czyszczenia, płyny do mycia, płyny do szoro-
wania, preparaty antystatyczne do celów domowych, prepa-
raty do czyszczenia szkła, preparaty do czyszczenia podłóg, 
preparaty do prania, preparaty do wywabiania plam, prepa-
raty do wybielania, preparaty do zmywania naczyń, prepa-
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raty myjące, preparaty odtłuszczające do celów domowych, 
produkty do udrażniania odpływów i zlewów, produkty 
do usuwania plam, proszki do zmywarek, proszki do prania, 
żele do prania, środki czyszczące do usuwania plam, środ-
ki czyszczące do użytku domowego, środki do płukania 
do zmywarek, środki do płukania do zmywarek do naczyń, 
środki do zmywania naczyń, substancje czyszczące do użyt-
ku domowego, tabletki do zmywarek.

(210) 473893 (220) 2017 07 10
(731) KRAUS ARKADIUSZ, Brzeszcze
(540) FORUM TRENINGU

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 prowadzenie fitness klubów, prowadzenie 
zajęć fitness, usługi fitness klubów, nauka aerial fitness, usługi 
sportowe i w zakresie fitnessu, usługi szkoleniowe związane 
ze sprawnością fizyczną- fitness, usługi doradcze w zakre-
sie ćwiczeń fizycznych- fitness, usługi trenerskie w zakresie 
ćwiczeń fizycznych- fitness, udostępnianie obiektów i sprzę-
tu do ćwiczeń i fitnessu, usługi klubów zdrowia i klubów 
sprawności fizycznej- fitness klub, udostępnianie informacji 
dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, 
szkolenie w zakresie diety [nie medyczne], 44 masaże, masaż 
sportowy, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycz-
nych, informacje dotyczące masażu, fizjoterapia.

(210) 473901 (220) 2017 07 10
(731) ALLINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) ALLINS
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży i pośrednictwa 
handlowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyposażenia 
budynków, obiektów, terenów i infrastruktury technicznej, 
aparatury i instalacji chłodniczych, instalacji kondensacyj-
nych, instalacji odpylającej, aparatury, urządzeń i instalacji 
centralnego ogrzewania, pomp do instalacji centralnego 
ogrzewania, naczyń wzbiorczych do instalacji centralnego 
ogrzewania, pomp cieplnych, a aparatury, urządzeń i instala-
cji chłodniczej, instalacji elektrycznej, instalacji przeciwpoża-
rowych, instalacji parowych, urządzeń gaśniczych, urządzeń, 
armatury i instalacji sanitarnej, kanalizacyjnej, do oczyszcza-
nia ścieków, do uzdatniania wody, instalacji do automatycz-
nego podlewania, instalacji do dystrybucji wody, instalacji 
do filtrowania powietrza, instalacji do odsalania, instalacji 
do sauny, instalacji i urządzeń do suszenia, instalacji, armatury 
oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalacji 
oświetleniowych, instalacji gazowych, rur wodociągowych, 
kanalizacyjnych, układów automatycznego sterowania i re-
gulacji procesów technologicznych dla stacji uzdatniania 
wody, urządzeń i przyrządów do pomiaru, dozowania i kon-
troli, usług przedstawicielstw handlowych, 37 usługi ogól-
nobudowlane, usługi związane z wykonaniem budynków, 
dróg mostów, linii przesyłowych, naprawy, usługi związane 
naprawami, tj. usługi przywracające obiekt do stanu używal-
ności po jego użyciu, uszkodzeniu, pogorszeniu się jakości, 
które mają być przywracane do stanu pierwotnego, usługi 
związane z naprawami w zakresie elektryczności, usługi 

związane z utrzymaniem i konserwacją obiektów w ich pier-
wotnym stanie bez zmian jakichkolwiek ich cech, naprawy, 
usługi instalacyjne, fachowe doradztwo w zakresie instala-
cji wewnętrznych i budynków, usługi doradztwa i nadzoru 
budowlanego, 42 projektowanie budowlane, udzielanie 
informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji 
emisji dwutlenku węgla, projektowanie, audyty, doradztwo 
i ekspertyzy w zakresie budynków, obiektów, infrastruktury 
technicznej i przemysłowej, kosztorysowanie.

(210) 473934 (220) 2017 07 11
(731) SZCZERBA DIONIZY PPH POLMAR, Lubliniec
(540) POLMAR SYSTEM

(531) 26.04.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 27 dywaniki, maty antypoślizgowe, maty czysz-
czące, maty dezynfekujące, maty i wycieraczki podłogowe, 
wycieraczki w całości / części: tekstylne, gumowe, ze szczot-
ką, z profilami aluminiowymi, wycieraczki montażowe, de-
koracyjne, wykończeniowe dla budownictwa i wyposażenia 
wnętrz, wycieraczki przemysłowe, wycieraczki i ciągi czysz-
czące do czyszczenia kół pojazdów, maszyn i urządzeń.

(210) 473957 (220) 2017 07 11
(731) KALICKI RADOSŁAW, Warszawa
(540) DISCO PLAY TV

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, za-
pisane nośniki obrazu i dźwięku, elektryczna i elektroniczna 
aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, na-
ziemnego, kablowego i światłowodowego, 35 reklama stacji 
telewizyjnej, internetowej i radiowej, usługi w zakresie rekla-
my: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wy-
najem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środ-
kach masowego przekazu, usługi produkcji audycji i filmów 
reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi sprze-
daży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, 
nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie 
zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przysto-
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sowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisa-
nych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, inte-
raktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, 
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, in-
formacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-
wodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego 
i satelitarnego, reklama nazwy stacji telewizyjnej, interneto-
wej i radiowej na wszelkiego rodzaju nośnikach informacji 
i gadżetach typu: baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, 
bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, breloczki, chorą-
giewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, 
etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawek, 
wskaźników laserowych, budzików, myszy komputerowych, 
podkładek pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzie-
żowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papie-
rowa, kalendarze, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, 
kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pu-
dełka, naklejki i nalepki, ołówki, otwieracze do butelek, pił-
ki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, 
podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, ręczni-
ki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osło-
ny przeciwsłoneczne, słodycze, standy, stroje dla personelu, 
szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torci-
ki, trąbki, T-shirty, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki 
z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału 
radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania pro-
gramów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz 
audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji 
telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obra-
zu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów 
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, roz-
powszechniania programów i informacji za pośrednictwem 
sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyjne 
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, 
kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne 
spersonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych 
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta 
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abo-
nenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia 
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów 
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, 
usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzeda-
ży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację 
z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożli-
wianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej 
automatycznej selekcji programów które mają być nagrywa-
ne, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interak-
tywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji 
on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostę-
pu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjne-
go poprzez interaktywny portal telewizyjny, dostarczanie 
dostępu do Internetu, usługi poczty elektronicznej, organi-
zacja i przekazywanie serwisów internetowych www, dostar-
czanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w In-
ternecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, 
filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, umożliwianie do-
stępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali 
internetowych, 41 organizacja rozrywkowych widowisk tele-
wizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumen-
talnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, 
organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji 
z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozryw-
ki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji,  

Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych 
i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji 
interaktywnej, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, 
programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sporto-
wych, usługi automatycznego zapisywania programów te-
lewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie 
odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi 
dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci pli-
ków w formacie elektronicznym ze stron www przez Inter-
net, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, 
organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, 
usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, spor-
towych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie 
książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie ksią-
żek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, 
udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi tech-
nicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej.

(210) 473989 (220) 2017 07 12
(731) FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) DIPRODERM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i we-
terynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, suple-
menty diety dla ludzi i zwierząt, leki pomocnicze do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, pre-
paraty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry.

(210) 473993 (220) 2017 07 12
(731) YE JIANTING, Wólka Kosowska
(540) JI-MI
(510), (511) 14 biżuteria, 25 odzież i obuwie.

(210) 474037 (220) 2017 07 13
(731) ELAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Katowice

(540) npt nowoczesny pion techniczny

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 27.01.01
(510), (511) 16 wyroby z papieru, kartonu, a szczególności: dru-
ki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, mate-
riały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), afi-
sze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki jako artykuły biurowe, 
albumy, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe z wyjątkiem 
mebli, artykuły papiernicze, atlasy, bilety, bloczki do pisania, 
bloki do pisania, bloki listowe jako papeteria, bloki rysunkowe, 
broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma jako periodyki, 
drukowane publikacje, emblematy, pieczęcie papierowe, ety-
kiety nie z materiału tekstylnego, gazety, indeksy, skorowidze, 
kalendarze, kartki z życzeniami, karton, karty do kolekcjonowa-
nia inne niż do gier, karty indeksowe jako artykuły papiernicze, 
karty pocztowe, karty zawiadomień jako artykuły piśmienne, 
karty, katalogi, komiksy, koperty jako artykuły piśmienne, ksią-
żeczki, książki, magazyny, mapy geograficzne, mapy, materiały 
do nauczania z wyjątkiem aparatów, materiały do rysowania, 
materiały drukowane, naklejki adresowe, nalepki, naklejki jako 
materiały piśmienne, notatniki oraz notesy, notesy podręczne, 
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obwoluty papierowe na dokumenty, ołówki, oprawy, papier 
do pisania, podręczniki jako książki, prospekty, przybory do pi-
sania, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje 
drukowane, rejestry, księgi główne jako książki, reprodukcje 
graficzne, rozkłady, repertuary godzinowe drukowane, segre-
gatory, skoroszyty, teczki, materiały konferencyjne, 35 reklama, 
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie dzia-
łalności gospodarczej, prace biurowe, agencje importowo-eks-
portowe, agencje informacji handlowej i gospodarczej, agencje 
public relations, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy 
rynku, audyt przedsiębiorstw, badania marketingowe, badania 
opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działal-
ności gospodarczej, doradztwo dotyczące organizowania dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji 
i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
dystrybucja materiałów reklamowych w szczególności próbek, 
druków, prospektów, broszur, edycja tekstów, edytorskie usługi 
w dziedzinie reklamy, ekonomiczne prognozy, handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom jako punkty informacji 
konsumenckiej, handlowe wyceny, informacja o działalności 
gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie pli-
kami, księgowość, marketing, obróbka tekstów, organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo-
wymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszu-
kiwania w zakresie patronatu, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, pozyskiwanie informacji o działalności 
gospodarczej, prenumerata gazet dla osób trzecich, prezen-
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej, produkcja filmów reklamowych, prognozy ekonomiczne, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, przygotowanie listy 
płac, przygotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie 
zeznań podatkowych, publikowanie tekstów sponsorowa-
nych, rachunkowość, reklama billboardowi, reklama radiowa, 
reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, reklama, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozlepianie plakatów 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
w szczególności próbek, druków, prospektów, broszur, rozpo-
wszechnienie ogłoszeń reklamowych, rynkowe badania i son-
daże opinii, sortowanie danych w bazach komputerowych, 
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnia-
nie materiałów reklamowych, usługi przeglądu prasy, wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynaj-
mowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowa-
nia dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych, promocja, reklama i marketing stron 
internetowych on-line, promowanie [reklama] działalności go-
spodarczej, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci teleko-
munikacyjnych, publikowanie tekstów reklamowych, sprawo-
wanie patronatu medialnego, usługi zarządzania w mediach, 
38 telekomunikacja, agencje informacyjne, agencje prasowe, 
informacja o telekomunikacji, nadawanie bezprzewodowe, 
obsługa telekonferencji, poczta elektroniczna, przekazywanie 
on-line kartek z życzeniami, przesyłanie informacji tekstowej 
i obrazowej za pomocą komputera, przesyłanie informacji, przy-
dzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie kanałów tele-
komunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, trans-
misja plików cyfrowych, transmisja poprzez telewizję kablową, 
transmisja programów radiowych, transmisja programów 
telewizyjnych, transmisja satelitarna, udostępnianie forów in-
ternetowych, udostępnianie internetowych chatroomów, udo-

stępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za po-
średnictwem telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych 
jako telekomunikacja, usługi wideokonferencji, wypożyczanie 
czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, wypoży-
czanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie 
urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń te-
lekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, zlecenia przywoławcze poprzez radio, telefon 
lub inne środki łączności elektronicznej, usługi zapewniania 
dostępu do treści stron internetowych i portali, prowadzenie 
portalu internetowego we własnym imieniu i na własną rzecz, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kul-
turalna, doradztwo zawodowe jako porady w zakresie edukacji 
lub kształcenia, edukacja jako nauczanie, edukacja, fotografie, 
fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach 
rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, 
informacje o wypoczynku, instruktaże, komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne jako 
pokazy, montaż taśm wideo, nagrywanie filmów na taśmach 
wideo, nauczanie korespondencyjne, obsługa sal kinowych, 
organizowanie balów, organizowanie i obsługa konferencji, 
organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie i obsługa 
zjazdów, organizowanie i prowadzenia warsztatów jako szko-
lenia, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kon-
gresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizo-
wanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów jako szkolenia, organizowanie i prowadzenie zjaz-
dów, organizowanie konkursów z zakresu edukacji lub rozrywki, 
organizowanie loterii, organizowanie przyjęć z zakresu rozrywki, 
organizowanie spektakli jako impresariat, organizowanie wy-
staw z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie tekstów, inne niż 
reklamowe, planowanie przyjęć z zakresu rozrywki, produkcja 
filmów innych niż reklamowe, produkcja programów radio-
wych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek 
i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do po-
brania, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, tłumacze-
nia, usługi dystrybucji biletów, usługi komponowania układu 
graficznego publikacji inne niż do celów reklamowych, usługi 
reporterskie, użytkowanie sal kinowych, wydawanie katalogów 
innych niż reklamowe, wydawanie materiałów konferencyjnych, 
broszur, plakatów, ulotek.

(210) 474041 (220) 2017 07 13
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie
(540) A.D. 1891 SOPLICA Przepalana -KLASYCZNA- KUNSZT 

TRADYCJI OD POKOLEŃ S C B Kasprowicz JAKOŚĆ 
GWARANTOWANA
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(531) 07.01.09, 11.03.18, 24.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 474044 (220) 2017 07 13
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie
(540) A.D. 1891 SOPLICA Przepalana -Z SUSZEM 

OWOCOWYM- KUNSZT TRADYCJI OD POKOLEŃ SC B 
Kasprowicz JAKOŚĆ GWARANTOWANA

(531) 05.07.14, 07.01.09, 25.01.15, 26.01.02, 26.04.02, 24.03.01, 
27.05.01, 29.01.15

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

(210) 474051 (220) 2017 07 13
(731) KRĘŻOŁEK GRZEGORZ HURTOWNIA SPOŻYWCZA 

CZEMPION, Gorlice
(540) SEZAMek

(531) 13.01.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach 
i sklepach detalicznych, w tym sklepach wielkopowierzchnio-
wych, w zakresie towarów takich jak: środki do prania, mycia, 
czyszczenia, kosmetyki produkty toaletowe, dietetyczne środ-
ki spożywcze, suplementy diety, leki dopuszczone do sprze-
daży poza aptekami, parafarmaceutyki, wyroby papiernicze, 
w tym do celów higienicznych, prasa, artykuły gospodar-
stwa domowego, naczynia, pojemniki, rękawiczki ochronne, 
zabawki, gry, mięso i jego przetwory, wędliny i wyroby gar-
mażeryjne, ryby i ich przetwory, mleko i produkty nabiałowe, 
owoce i warzywa gotowane lub przetworzone w inny sposób, 
jadalne tłuszcze zwierzęce i roślinne, konserwy mięsne, rybne, 
warzywne, produkty zbożowe, pieczywo, cukier, wyroby cu-
kiernicze i słodycze, lody, używki, przyprawy, nieprzetworzone 
produkty rolne, świeże owoce i warzywa, kwiaty, wody, w tym 

mineralne, napoje bezalkoholowe, piwo, syropy i preparaty 
do przygotowywania napojów, napoje alkoholowe średnio 
i wysokoprocentowe, wyroby tytoniowe i inne artykuły dla pa-
lących [34], usługi w zakresie sprzedaży wyżej wymienionych 
grup towarowych, z dostawą do klienta, na zamówienie tele-
foniczne lub internetowe, organizowanie i prowadzenie sieci 
usług handlowych, w tym w systemie franszyzy, doradztwo 
w zakresie organizacji i prowadzenia działalności handlowej, 
w tym organizowania konkursów dla klientów, programów 
lojalnościowych, systemów sprzedaży rabatowej, marketing, 
badania marketingowe, wyceny handlowe, usługi w zakresie 
porównywania cen towarów i usług, udostępnianie progra-
mów komputerowych do tych badań, promocja sprzedaży, 
reklama na rzecz osób trzecich, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych: ulotek, prospektów, katalogów, druków 
reklamowych, próbek towarów, reklama bilboardowa, publi-
kowanie tekstów reklamowych i sponsorowanych, organi-
zacja wystaw w celach handlowych i reklamowych, targów, 
spotkań handlowców z dostawcami towarów, pokazy towa-
rów, pozyskiwanie informacji o producentach i ich towarach 
oraz usługodawcach i ich usługach do komputerowych baz 
danych, zarządzanie tymi zbiorami informatycznymi, pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi.

(210) 474052 (220) 2017 07 13
(731) KRĘŻOŁEK GRZEGORZ HURTOWNIA SPOŻYWCZA 

CZEMPION, Gorlice
(540) SEZAMEK
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach 
i sklepach detalicznych, w tym sklepach wielkopowierzchnio-
wych, w zakresie towarów takich jak: środki do prania, mycia, 
czyszczenia, kosmetyki produkty toaletowe, dietetyczne środki 
spożywcze, suplementy diety, leki dopuszczone do sprzedaży 
poza aptekami, parafarmaceutyki, wyroby papiernicze, w tym 
do celów higienicznych, prasa, artykuły gospodarstwa domo-
wego, naczynia, pojemniki, rękawiczki ochronne, zabawki, gry, 
mięso i jego przetwory, wędliny i wyroby garmażeryjne, ryby 
i ich przetwory, mleko i produkty nabiałowe, owoce i warzywa 
gotowane lub przetworzone w inny sposób, jadalne tłuszcze 
zwierzęce i roślinne, konserwy mięsne, rybne, warzywne, pro-
dukty zbożowe, pieczywo, cukier, wyroby cukiernicze i słody-
cze, lody, używki, przyprawy, nieprzetworzone produkty rolne, 
świeże owoce i warzywa, kwiaty, wody, w tym mineralne, napo-
je bezalkoholowe, piwo, syropy i preparaty do przygotowywa-
nia napojów, napoje alkoholowe średnio i wysokoprocentowe, 
wyroby tytoniowe i inne artykuły dla palących, usługi w zakresie 
sprzedaży wyżej wymienionych grup towarowych, z dostawą 
do klienta, na zamówienie telefoniczne lub internetowe, organi-
zowanie i prowadzenie sieci usług handlowych, w tym w syste-
mie franszyzy, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia 
działalności handlowej, w tym organizowania konkursów dla 
klientów, programów lojalnościowych, systemów sprzedaży ra-
batowej, marketing, badania marketingowe, wyceny handlowe, 
usługi w zakresie porównywania cen towarów i usług, promo-
cja sprzedaży, reklama na rzecz osób trzecich, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych: ulotek, prospektów, katalogów, 
druków reklamowych, próbek towarów, reklama bilboardowa, 
publikowanie tekstów reklamowych i sponsorowanych, orga-
nizacja wystaw w celach handlowych i reklamowych, targów, 
spotkań handlowców z dostawcami towarów, pokazy towarów, 
pozyskiwanie informacji o producentach i ich towarach oraz 
usługodawcach i ich usługach do komputerowych baz danych, 
zarządzanie tymi zbiorami informatycznymi, pomoc przy zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi.
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(210) 474063 (220) 2017 07 13
(731) GRAN-PIK LIWOCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Brzozów

(540) CIASTO gościnne z kremem i nadzieniem 
truskawkowym

(531) 08.01.09, 08.01.15, 05.07.08, 11.03.04, 11.03.09, 25.01.15, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 piernik, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze.

(210) 474088 (220) 2017 07 13
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) HELLENA FRU’IT
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje gazowane.

(210) 474092 (220) 2017 07 13
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) FRU’IT
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje gazowane.

(210) 474098 (220) 2017 07 13
(731) CENTRUM MEDYCZNE - OMNI CLINIC  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław

(540) OMNI Clinic

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w hurtowniach i punktach 
wyspecjalizowanych, w tym usługi sprzedaży wysyłkowej 
i za pośrednictwem Internetu: żywności dietetycznej i ar-
tykułów spożywczych, żywności i artykułów spożywczych 
z dodatkiem witamin, składników mineralnych oraz innych 
środków wspomagających funkcjonowanie poszczególnych 
narządów człowieka, dietetycznych i odżywczych zamien-
ników posiłków, ziół i przypraw, naturalnych surowców ko-
smetycznych i kosmetyków naturalnych, artykułów z branży 
kosmetycznej, towarów higienicznych i do pielęgnacji ciała, 
kosmetyków i środków do celów leczniczych, preparatów 
farmaceutycznych i parafarmaceutycznych uzupełniające 
dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy, 
41 szkolenie lekarzy i kadry medycznej, usługi dotyczące mo-
nitorowania i poprawiania kondycji zdrowia, usługi w zakre-
sie obsługi urządzeń medycznych on-line, usługi dotyczące 
interpretacji wyników badań, prowadzenie klubów zdrowia, 
organizowanie i prowadzenie wykładów, szkoleń, semina-
riów, konferencji, kongresów, zjazdów i sympozjów nauko-
wych lub o tematyce medycznej, pisanie i publikowanie 
tekstów innych niż reklamowych, poradnictwo zawodowe 

o tematyce medycznej i związanej z ochroną zdrowia, orga-
nizowanie zajęć sportowych, w tym biegów, rajdów, marszy, 
zjazdów, propagowanie zdrowego stylu życia, 44 komplek-
sowe usługi medyczne w zakresie lecznictwa podstawowe-
go dla dzieci i dorosłych oraz lecznictwa specjalistycznego, 
rehabilitacja medyczna, usługi fizykoterapeutyczne, usługi 
w zakresie specjalistycznej diagnostyki medycznej, wykony-
wanie analiz lekarskich, usługi medyczne w zakresie prowa-
dzenia punktów pobierania materiału biologicznego do ba-
dań laboratoryjnych i wykonywanie badań laboratoryjnych 
i analiz medycznych, usługi prowadzenia prac badawczych 
i rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi, 
prowadzenie gabinetów radiologicznych, ortodontycznych 
i stomatologicznych, prowadzenie szpitali i sanatoriów oraz 
punktów rehabilitacji zdrowotnej.

(210) 474100 (220) 2017 07 13
(731) COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA 

AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, Warszawa;
COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE 

SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, 
Warszawa

(540) BENEFIA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.01.03, 24.01.13
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, doradztwo w spra-
wach ubezpieczenia, informacje w sprawach ubezpieczeń.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 474103 (220) 2017 07 13
(731) NEXON PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) NP NEXON PHARMA EUPHRASIA ŚWIETLIK

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.12, 25.05.25
(510), (511) 5 produkty lecznicze, witaminy, minerały do ce-
lów leczniczych, mineralne dodatki do żywności do celów 
medycznych, mineralne wody do celów medycznych, pre-
paraty wspomagające leczenie, parafarmaceutyki do celów 
medycznych, suplementy diety do celów medycznych, die-
tetyczne środki spożywcze do celów medycznych, substan-
cje dietetyczne do celów medycznych, preparaty ziołowe 
do celów medycznych, zioła medyczne, napary medyczne, 
herbatki medyczne, produkty biologiczne do celów me-
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dycznych, produkty biotechnologiczne do celów medycz-
nych, wyroby medyczne, żywność dla niemowląt, plastry, 
materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycz-
nych, środki odkażające.

(210) 474105 (220) 2017 07 13
(731) GJC INTER MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) ADBOX

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 materiały drukowane, wydawnictwa na no-
śnikach papierowych, czasopisma, periodyki, gazety, biulety-
ny, katalogi, broszury, ulotki, książki, publikacje reklamowe.

(210) 474110 (220) 2017 07 14
(731) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) RECEPTURA BROWARU DOJLIDY

(531) 29.01.12, 03.04.01, 03.04.05, 03.04.24, 03.04.26, 25.01.01, 
25.01.19, 27.05.01

(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie 
piwa lub z dodatkiem piwa.

(210) 474113 (220) 2017 07 14
(731) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) OKAZ NATURY PODLASIA ŻUBR 1768 RECEPTURA 

BROWARU DOJLIDY

(531) 03.04.01, 03.04.05, 03.04.26, 06.19.05, 25.01.01, 25.01.19, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie 
piwa lub z dodatkiem piwa.

(210) 474118 (220) 2017 07 14
(731) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) Sano gesunde Tiere

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty we-
terynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryj-
nych, preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 mleko, pro-
dukty mleczne, 31 preparaty zwiększające niesienie się dro-
biu, makuchy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, 
pasza dla bydła, pokarm dla zwierząt, pożywienie dla psów, 
kotów i innych zwierząt, produkty do hodowli zwierząt, pro-
dukty do tuczenia zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające 
dla zwierząt.

(210) 474124 (220) 2017 07 14
(731) URBANEK WIESŁAW GOSPODARSTWO 

OGRODNICZO-KWIACIARSKIE, Kopana
(540) PGR URBANEK

(531) 05.07.09, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.15, 19.09.01, 19.09.02
(510), (511) 29 owoce przetworzone, krojone owoce, suszo-
ne owoce, kandyzowane owoce, truskawki, przetworzone, 
borówki, przetworzone, czereśnie, przetworzone, gruszki, 
przetworzone, 31 świeże owoce, nieprzetworzone owoce, 
truskawki świeże, borówki świeże, czereśnie świeże, gruszki 
świeże.

(210) 474125 (220) 2017 07 14
(731) WICH PATRYCJA, Łódź
(540) LILA LOU
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(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.15, 26.04.02, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 25 baletki, bezrękawniki, bielizna, bielizna dam-
ska, bikini, biustonosze, bluzki, bluzy dresowe, bluzy z kaptu-
rem, body, buty damskie, chinosy, czapki bejsbolówki, czapki 
(nakrycia głowy), dzianina (odzież), długie kurtki, dżinsy, futra 
(odzież), garnitury damskie, kalosze, kamizelki, kombinezony 
(odzież), kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki z nadrukami, 
koszulki z krótkim/długim rękawem, krótkie spodnie, kurtki 
(odzież), legginsy, minispódniczki, mufki (odzież), nakrycia 
głowy, obuwie, odzież, okrycia wierzchnie, paski, płaszcze, 
płaszcze damskie, podkoszulki, pulowery, rajstopy, spódnice, 
spodenki, spodnie, sukienki damskie, sukienki ślubne, swetry 
(odzież), tuniki, suknie wieczorowe.

(210) 474134 (220) 2017 07 14
(731) DOBRZAŃSKI WOJCIECH, Karaś
(540) X-moto.eu sklep & outlet motocyklowy

(531) 26.02.05, 24.17.01, 24.17.02, 24.17.03, 26.04.02, 26.04.22, 
27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, poprzez sta-
cjonarne punkty sprzedaży oraz przez sieć Internet, w związ-
ku z odzieżą, obuwiem, kaskami, akcesoriami i częściami mo-
tocyklowymi, 37 serwis odzieży motocyklowej.

(210) 474151 (220) 2017 07 14
(731) BACHANEK PAWEŁ SPORTFOOD, Warszawa
(540) SPORTFOOD MY GOTUJEMY, TY ĆWICZYSZ !

(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.22, 24.17.01, 24.17.04, 27.05.01
(510), (511) 30 dania gotowe, gotowe potrawy, 32 napoje, 
nektary i soki owocowe, napoje warzywne, napoje owoco-
wo - warzywne, napoje owocowe, syropy, aperitify i napoje 
bezalkoholowe, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje 
do produkcji napojów, napoje gazowane, sorbety, 43 usługi 
gastronomiczne, catering.

(210) 474169 (220) 2017 07 14
(731) WYPCHŁO PRZEMYSŁAW FIRMA USŁUGOWO- 

-HANDLOWA, Szczecin
(540) EFEKTZ

(531) 27.05.01, 24.15.01, 24.15.08, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i parafarmaceu-
tyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikro-
elementy i witaminy, suplementy żywnościowe, suplementy 
dietetyczne i odżywcze, suplementy mineralne do żywno-
ści, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty medycz-

ne do odchudzania, preparaty farmaceutyczne stosowane 
w kosmetyce, maści do celów farmaceutycznych, sole do ką-
pieli mineralnych i leczniczych, zioła, nalewki, korzenie i oleje 
lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych, herbaty 
i napoje ziołowe do użytku leczniczego, leki i środki uspoka-
jające i uśmierzające, środki sanitarne do celów medycznych, 
materiały opatrunkowe, plastry do celów medycznych.

(210) 474202 (220) 2017 07 17
(731) PRINT BRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) Jestem z Polski

(531) 03.07.07, 03.07.24, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 aktówki [artykuły biurowe], arkusze celulozy 
regenerowanej do owijania, arkusze do pakowania z papieru, 
arkusze do pakowania z tworzyw sztucznych, arkusze infor-
macyjne, banery wystawowe wykonane z kartonu, banery 
wystawowe z papieru, biały karton, bibuły, blistry do pakowa-
nia, bloki do pisania, brązowy papier do pakowania, brystol, 
celofan, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania 
żywności, cienki papier, dekoracyjny papier do pakowania, 
druki, drukowane materiały opakowaniowe z papieru, etykiety 
tekturowe, etykiety z papieru, karton, karton do wycinania sza-
blonów, karton opakowaniowy, kartonowe kontenery do pa-
kowania, kartonowe maty stołowe, kartonowe pudełka do pa-
kowania, kartonowe pudełka na prezenty, kartony 
do dostarczania towarów, kartony do pakowania, kartony 
na prezenty, kartony z tektury do pakowania, materiały amor-
tyzujące lub wyściełające wykonane z papieru używane jako 
opakowania, materiały do opakowywania, materiały do pako-
wania z kartonu, materiały do pakowania z papieru, materiały 
drukarskie i introligatorskie, materiały drukowane, materiały 
opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub 
kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, mate-
riały opakowaniowe wykonane z opartych na minerałach sub-
stytutach papieru, materiały opakowaniowe wykonane z pa-
pieru z recyklingu, materiały opakowaniowe wykonane 
z tektury, opakowania kartonowe, opakowania na żywność, 
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowanie na prezenty, 
papier, papier do celów przemysłowych, papier do owijania 
i pakowania, papier drukarski, papier i karton, papierowe mate-
riały biurowe, papierowe materiały dydaktyczne, papierowe 
pojemniki do przechowywania, papierowe pudełka do pako-
wania, pojemniki kartonowe, pojemniki opakowaniowe z re-
generowanej celulozy, pojemniki papierowe, pojemniki papie-
rowe do pakowania, pojemniki wykonane z papieru, pojemniki 
wysyłkowe z tektury, pojemniki z papieru do pakowania, po-
jemniki z tektury falistej, przemysłowe pojemniki opakowanio-
we z papieru, przemysłowy papier i karton, pudełka kartono-
we i papierowe, pudełka tekturowe, pudełka tekturowe 
wykonane z tektury falistej, pudła kartonowe, pudła opakowa-
niowe [kartonowe], pudła papierowe, segregatory, skoroszyty, 
teczki [artykuły biurowe], teczki [artykuły papiernicze], teczki 
do użytku biurowego, teczki konferencyjne, teczki na akta, 
teczki na dokumenty, teczki na dokumenty będące artykułami 
papierniczymi, teczki na korespondencję, teczki na listy, teczki 
na rysunki techniczne, teczki papierowe, teczki rozkładane, 
teczki z kieszonkami do użytku biurowego, teczki z papieru 
manilowego, teczki zawieszkowe, tektura, tektura falista, tek-
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tury faliste, torby papierowe do pakowania, torebki do pako-
wania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, 
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z pa-
pieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, worki papierowe, 
35 konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów 
sprzedaży, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, promowanie sprzedaży za po-
średnictwem programów lojalnościowych dla klientów, sprze-
daż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 
usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, 
usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, 
usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi sprze-
daży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów 
bagażowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, usłu-
gi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artyku-
łów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie zabawek, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie futer, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie kwiatów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owo-
ców, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów deli-
katesowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielę-
gnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akce-
soriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akcesoriami seksualnymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania 
z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykuła-
mi do szycia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artyku-
łami ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z bronią, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowa-
nia w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku  
z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z dziełami sztuki, usługi sprzedaży detalicznej w związku z gra-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzyczny-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi 
wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kakao, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlany-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami arty-
stycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi 

(z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nićmi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku w związku z paszą dla 
zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z podściółką dla zwie-
rząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogo-
wymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami 
naukowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z prepa-
ratami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami co produkcji 
napojów alkoholowych, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z preparatami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z przędzą, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi 
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przybo-
rami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budo-
wy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z treściami rejestrowanymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do ochrony 
słuchu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
do opalania się, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urzą-
dzeniami do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami wete-
rynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urzą-
dzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku walizkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wyrobami rymarskimi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze smarami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do fizjoterapii, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku ze sprzętem do nurkowania, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządza-
nia żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzę-
tem do robót ziemnych, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży de-
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talicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem weteryna-
ryjnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożyw-
czymi, usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, 
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kom-
puterowych związane z artykułami spożywczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompute-
rowych związane z napojami bezalkoholowymi, usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z piwem, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami 
bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej 
za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spożyw-
czymi, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem poczto-
wym związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), 
usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym 
związane z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży de-
talicznej za zamówieniem pocztowym związane z piwem, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmien-
nymi, usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami ko-
mórkowymi, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze-
dażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie futer, usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
słodyczy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami 
do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stosowania 
z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
co szycia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
papierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artyku-
łami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z arty-
kułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związku z bronią, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stoso-
wania w leśnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w rol-
nictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami świątecz-
nymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z drukami, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z dziełami sztuki, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z grami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z grzejnikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbata-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitar-
nymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z jednorazowymi 
wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kakao, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej 

w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowy-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nićmi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z nożami kuchennymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z owocami morza, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z paliwami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z parasolami 
przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z piwem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z podściółką 
dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazda-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami na-
ściennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami 
podłogowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pomo-
cami naukowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pre-
paratami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pro-
dukcji napojów alkoholowych, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami weterynaryjny-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapa-
chowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami 
dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pro-
duktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z przędzą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami 
higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do bu-
dowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi urzą-
dzeniami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z sorbetami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suple-
mentami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkani-
nami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do mrożenia, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami kon-
strukcyjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządze-
niami medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wodociągowy-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczy-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami rymar-
skimi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stołową, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem rolniczym, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku ze smarami, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewania, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do przyrzą-
dzania żywności, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem co robót ziemnych, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem co schładzania, usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi 
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sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryj-
nym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, 
usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów ko-
smetycznych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysył-
kowej odzieży, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi 
w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi zarządzania 
sprzedażą.

(210) 474319 (220) 2017 07 18
(731) SHMATA ALINA, Warszawa
(540) Lovely House

(531) 02.09.01, 07.01.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 wynajem mieszkań.

(210) 474338 (220) 2017 07 18
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) APTEKA

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 prowadzenie aptek, prowadzenie aptek inter-
netowych, usługi w zakresie sprzedaży, sprzedaży interneto-
wej oraz sprzedaży na podstawie zamówień telefonicznych: 
leków, produktów farmaceutycznych, produktów weteryna-
ryjnych, preparatów wspomagających leczenie (wzmacnia-
jących organizm), substancji dietetycznych, suplementów 
diety, środków do odchudzania, artykułów i żywności dla 
niemowląt, ziół, artykułów zielarskich, materiałów oraz środ-
ków medycznych, sanitarnych, higienicznych, opatrunków, 
środków czystości, aparatury, urządzeń i sprzętu medyczne-
go oraz stomatologicznego, przyrządów pomiarowo - kon-
trolnych do celów medycznych, urządzeń rehabilitacyjnych, 
artykułów ortopedycznych, 44 usługi w zakresie wykonywa-
nia leków recepturowych, udzielanie porad w zakresie farma-
kologii, medycyny, dietetyki, usługi medyczne.

(210) 474344 (220) 2017 07 19
(731) Nippon Soda Co., Ltd., Tokyo, JP
(540) TORAM
(510), (511) 5 fungicydy do stosowania w rolnictwie, ogrod-
nictwie i w ogrodach przydomowych, insektycydy do stoso-
wania w rolnictwie, ogrodnictwie i w ogrodach przydomo-

wych, herbicydy do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie 
i w ogrodach przydomowych, środki przeciw roztoczom 
do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i w ogrodach 
przydomowych, insektycydy do kontroli termitów, preparaty 
do zwalczania szkodników.

(210) 474348 (220) 2017 07 19
(731) INFINITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) INFINITE PAPERLESS
(510), (511) 9 optyczne nośniki danych, magnetyczne no-
śniki danych, programy komputerowe nagrane, programy 
komputerowe, programy komputerowe do pobrania, pro-
gramy do przetwarzania danych, platformy oprogramowa-
nia komputerowego, komputerowe programy użytkowe 
do zarządzania plikami, oprogramowanie komputerowe 
do konwersji obrazów dokumentów na formaty elektronicz-
ne, urządzenia do konwersji danych, czytniki do zastoso-
wania w informatyce, drukarki komputerowe, karty magne-
tyczne kodowane, komputerowe urządzenia peryferyjne, 
komputery i sprzęt przetwarzający dane, 35 komputerowe 
przetwarzanie danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
komputerowe zarządzanie bazami danych, kompilacja kom-
puterowych baz danych, tworzenie komputerowych baz da-
nych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, pozyski-
wanie danych do komputerowe baz danych, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie 
informacji o działalności gospodarczej, outsourcing [doradz-
two biznesowe], zapewnienie platformy handlowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, zapewnienie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, usługi pośrednictwa w handlu, pośrednic-
two w kontaktach handlowych i gospodarczych, usługi po-
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, dostarczanie biznesowych 
i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem 
Internetu, dostarczanie informacji handlowych za pośred-
nictwem komputerowej bazy danych, pośrednictwo w dzia-
łalności handlowej dla osób trzecich, usługi prowadzenia 
sprzedaży następujących towarów: optyczne nośniki da-
nych, magnetyczne nośniki danych, programy komputero-
we nagrane, programy komputerowe, programy kompu-
terowe do pobrania, programy do przetwarzania danych, 
platformy oprogramowania komputerowego, komputerowe 
programy użytkowe do zarządzania plikami, oprogramo-
wanie komputerowe do konwersji obrazów dokumentów 
na formaty elektroniczne, urządzenia do konwersji danych, 
czytniki (informatyka), drukarki komputerowe, karty magne-
tyczne kodowane, komputerowe urządzenia peryferyjne, 
komputery i sprzęt przetwarzający dane, 38 elektroniczne 
przesyłanie plików, przesyłanie informacji cyfrowych, usługi 
przesyłania danych komputerowych, poczta elektroniczna, 
przesyłanie informacji, elektroniczne przesyłanie wiadomo-
ści, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości 
i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, udostęp-
nianie komputerowej bazy danych, transmisja danych przez 
Internet, przydzielanie dostępu do Internetu, 42 programo-
wanie komputerów, analizy komputerowe, projektowanie 
systemów komputerowych, analizy systemów komputero-
wych, aktualizacja programów komputerowych, powielanie 
programów komputerowych, tworzenie programów kom-
puterowych, modyfikowanie programów komputerowych, 
instalacje oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
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w sprawach sprzętu komputerowego, usługi w zakresie 
kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
konwersja obrazów z formy fizycznej na formę elektronicz-
ną, konwersja tekstu na format cyfrowy, konwersja danych 
elektronicznych, digitalizacja dokumentów, integracja opro-
gramowania komputerowego, integracja systemów i sieci 
komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, wypożyczanie komputerów i opro-
gramowania komputerowego.

(210) 474350 (220) 2017 07 19
(731) AKCES-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) iStand
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, me-
dyczne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedycz-
ne, artykuły ortopedyczne i rehabilitacyjne, wózki na kółkach 
do celów medycznych, urządzenia ortopedyczne, pojazdy 
kroczące, przyrządy do nastawiania różnych części ciała.

(210) 474354 (220) 2017 07 19
(731) AKCES-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) iWalk
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, me-
dyczne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedycz-
ne, artykuły ortopedyczne i rehabilitacyjne, wózki na kółkach 
do celów medycznych, urządzenia ortopedyczne, pojazdy 
kroczące, przyrządy do nastawiania różnych części ciała.

(210) 474355 (220) 2017 07 19
(731) PRACTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA  
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków

(540) bailango
(510), (511) 8 noże, szczypce, łopatki, sztućce, utensylia ku-
chenne, przyrządy do przygotowywania żywności, zasta-
wa stołowa jednorazowego użytku wykonana z tworzyw 
sztucznych [sztućce], 16 jednorazowe produkty papierowe, 
papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, serwetki stołowe pa-
pierowe, papier kuchenny w rolkach, papierowe ręczniki, pa-
pierowe maty stołowe, bielizna stołowa papierowa, papier 
pergaminowy, 20 meble, meble ogrodowe, 21 grille kuchen-
ne, grille kempingowe, stojaki na grille ogrodowe i domowe, 
deski drewniane do grillowania, zastawa stołowa, przybory 
kuchenne i pojemniki, zastawa stołowa inna niż noże, widel-
ce i łyżki, podkładki pod szklanki i kieliszki, skrobaki do gril-
la [artykuły czyszczące], przenośne zestawy do gotowania 
do użytku na wolnym powietrzu, garnki i rondle przenośne 
do użytku na kempingu, tacki żaroodporne, naczynia, na-
czynia do pieczenia [brytfanny], szpikulce kuchenne, ruszty 
[kuchenne], naczynia do gotowania, nieelektryczne blachy 
do pieczenia na wolnym ogniu, talerze oraz kubki - papiero-
we oraz plastikowe, zastawa stołowa inna niż widelce, noże 
i łyżki, przybory kuchenne, rękawice kuchenne.

(210) 474358 (220) 2017 07 19
(731) SEPTODONT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) tu nie boli septodont

(531) 02.09.10, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie: konferencji, 
konkursów, kongresów, seminariów, sympozjów, warszta-
tów, wykładów, zjazdów edukacyjnych.

(210) 474368 (220) 2017 07 19
(731) DZIERŻAWA PATRICK PD INSTRUMENTS, Toszek
(540) Hercules
(510), (511) 7 prasa do wykonywania sprasowanych próbek 
do postaci szklanych tabletek, które poddawane są bada-
niom w spektrometrze rentgenowskim.

(210) 474371 (220) 2017 07 19
(731) KAMIŃSKI ROMAN, Warszawa
(540) RK e-Business Consulting

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, usługi marketingowe, usługi pu-
blic relations, usługi marketingu afiliacyjnego, usługi re-
klamowe za pośrednictwem Internetu, agencje reklamo-
we, promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, reklama za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, w szczególności Internetu, rozpowszechnia-
nie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, usługi 
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek interne-
towych, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marke-
tingu i promocji, promocja online sieci komputerowych 
i stron internetowych, udostępnianie informacji bizneso-
wych w mediach społecznościowych, w tym na portalach 
internetowych, usługi w zakresie pozycjonowania, opty-
malizacji stron internetowych, usługi optymalizacji dla 
wyszukiwarek internetowych, marketing treści, marketing 
bezpośredni wykorzystujący pocztę elektroniczną, kon-
sultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, promocja 
towarów i usług osób trzecich w Internecie, udostępnia-
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nie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, anali-
za w zakresie marketingu, audyt, badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania 
rynku i badania marketingowe, systematyzowanie danych 
w komputerowych bazach danych, planowanie strategii 
marketingowych, pomoc w zakresie marketingu, doradz-
two dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo 
biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, marke-
ting w mediach społecznościowych, doradztwo marke-
tingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi 
w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem 
Internetu i innych mediów, przygotowanie materiałów 
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, tworzenie reklamowych 
i sponsorowanych tekstów, obróbka tekstów, uaktualnia-
nie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, wynajem przestrzeni rekla-
mowej on-line, wynajmowanie wszelkich materiałów pro-
mocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
programy partnerskie (platformy transakcyjne), sprzedaż 
programów partnerskich (afiliacyjnych), 41 usługi edu-
kacyjne, organizacja i prowadzenie szkoleń, seminariów, 
konferencji, sympozjów, zjazdów, organizowanie wystaw 
z dziedziny edukacji i kultury, organizacja i prowadzenie 
konkursów edukacyjnych, organizacja i prowadzenie kon-
kursów rozrywkowych, usługi tłumaczeniowe, informacja 
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, re-
kreacji i wypoczynku, informacja o usługach w zakresie 
organizowania i obsługi konferencji, konkursów eduka-
cyjnych lub rozrywkowych, usługi wydawnicze, publiko-
wanie tekstów i obrazów, usługi publikowania książek, 
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, 
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 42 usługi 
projektowania programów komputerowych, konsulting 
w zakresie komputerów i programów komputerowych, 
doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, do-
radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
programowanie komputerów, opracowywanie wyszuki-
warek internetowych, dostarczanie wyszukiwarek interne-
towych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, zarządzanie stronami internetowymi 
na rzecz osób trzecich, usługi związane z projektowaniem 
graficznym (sztuka), grafika komputerowa polegająca 
na projektowaniu logotypów, stron internetowych, ma-
teriałów reklamowych, wynajmowanie (udostępnianie) 
zasobów serwerów (sieci komputerowe), wypożyczanie 
komputerów, wypożyczanie oprogramowania kompute-
rowego, wypożyczanie przestrzeni dyskowej serwerów 
wraz z oprogramowaniem (hosting), konwersja dokumen-
tów lub danych, w szczególności zdjęć, filmów, plików 
konstrukcyjnych CAD-u na media elektroniczne, tworze-
nie animacji komputerowych i wizualizacji 3d, cyfrowych 
zdjęć we wszystkich formatach.

(210) 474374 (220) 2017 07 19
(731) NOVAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) VITALINE
(510), (511) 5 apteczki pierwszej pomocy - wyposażone, 
materiały opatrunkowe, plastry, środki sanitarne do celów 
medycznych, środki sanitarne stosowane w higienie osobi-
stej inne niż toaletowe.

(210) 474385 (220) 2017 07 19
(731) ZAKŁAD KONFEKCYJNY INTER - GRAWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) interGRAWA

(531) 29.01.02, 27.05.01, 09.05.02
(510), (511) 25 bluzki, dzianina (odzież), garnitury damskie, 
kostiumy, kurtki, odzież, spódnice, spodnie, stroje wizytowe, 
sukienki damskie, tuniki, ubrania dla szefów kuchni, czapki 
kucharskie.

(210) 474388 (220) 2017 07 20
(731) JASTRZĘBSKI MARIUSZ GIFT DESIGN, Kraków
(540) GIFT DESIGN

(531) 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama radio-
wa, reklama zewnętrzna, reklama korespondencyjna, rekla-
ma bezpośredniej odpowiedzi, reklama i marketing, reklama 
rekrutacji personelu, promocja [reklama] podróży, reklama 
w czasopismach, bezpośrednia reklama pocztowa, promo-
wanie [reklama] działalności gospodarczej, reklama za po-
średnictwem telefonu, reklama i usługi reklamowe, reklama 
na billboardach elektronicznych, reklama promocyjna pro-
jektów badawczych, reklama biznesowych stron interneto-
wych, usługi badawcze związane z reklamą, kompilacja staty-
styk związanych z reklamą, udzielanie informacji związanych 
z reklamą, gromadzenie informacji związanych z reklamą, 
rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, reklama 
za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama w czasopi-
smach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla osób 
trzecich, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komu-
nikacji, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórko-
wej, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama 
związana z transportem i dostawą, reklama on-line poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklama on-line za pośred-
nictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, usługi w za-
kresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi agencji 
modelek i modeli związane z reklamą, reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności internetu, 
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci kompute-
rowej, reklama towarów i usług sprzedawców on-line za po-
średnictwem przewodnika on-line do przeszukiwania, rekla-
ma poprzez przesyłanie materiałów reklamowych on-line 
dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyj-
ne, reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz 
osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów 
licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarze-
niami sportowymi, agencja public relations, pośrednictwo 
w zakresie reklamy, pośrednictwo w kontaktach handlowych 
i gospodarczych, pośrednictwo w działalności handlowej 
dla osób trzecich, pośrednictwo w kontraktach na kupno 
i sprzedaż produktów, pośrednictwo w zakresie transakcji 
handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w naby-
waniu usług telematycznych, telefonicznych lub kompute-
rowych [Internet], pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, biura pośrednictwa pracy, 
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badanie działalności gospodarczej i rynku, przeprowadzanie 
sprzedaży aukcyjnej, usługi zarządzania sprzedażą, konsul-
tacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, 
promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, 
udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, 
usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, doradztwo 
w zakresie promocji sprzedaży, zarządzanie sprzedażą i bazą 
klientów, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, admi-
nistrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, doradztwo 
w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, usługi biurowe do-
tyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, administrowa-
nie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, negocjowanie 
umów kupna i sprzedaży towarów, promowanie sprzedaży 
przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, pozyskiwanie kontraktów 
na kupno i sprzedaż towarów, usługi w zakresie reklamy i pro-
mocji sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie 
sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej związane z materia-
łami piśmiennymi, usługi reklamowe w zakresie promocji 
sprzedaży napojów, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z drukami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświe-
tleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkani-
nami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z drukami, usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi w zakre-
sie analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, pośredni-
czenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towa-
rów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami 
głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami 
spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z arty-
kułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem spor-
towym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracja-
mi świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprze-
daży detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek, 
udzielanie porad w zakresie metod i technik sprzedaży, usłu-
gi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów 
odzieżowych, prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z jednorazowymi wy-
robami papierowymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne on-line w zakresie artykułów odzieżowych, promowanie 
sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygoto-
wywanie reklam, prezentowanie produktów finansowych 
w mediach komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej, 
promowanie sprzedaży artykułów mody za pośrednictwem 
artykułów promocyjnych w czasopismach, promowanie 

sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośred-
nictwem imprez promocyjnych, usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, 
usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie 
sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi w zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi 
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 
dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, 
broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogo-
wej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, dystrybucja 
materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, 
broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogo-
wej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kra-
ju], produkcja reklam, produkcja materiałów reklamowych, 
produkcja wizualnych materiałów reklamowych, produkcja 
materiałów reklamowych i reklam, kompilacja, produkcja 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych.

(210) 474408 (220) 2017 07 20
(731) SZYMCZUKIEWICZ MONIKA MODA,  

Kazimierz Biskupi
(540) Biały Domek

(531) 07.01.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 25 obuwie dziecięce, 35 usługi sprzedaży 
w sklepach specjalistycznych obuwia dziecięcego.

(210) 474428 (220) 2017 07 21
(731) LOGOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) logomat
(510), (511) 27 antypoślizgowe pokrycia podłogowe 
na klatki schodowe, chodniki [maty], chodniki podłogo-
we łączące się wzajemnie, drewniane wycieraczki pod 
drzwi, dywaniki na podłogi, mata, materiał antypoślizgo-
wy do użytku pod dywanami, materiał antypoślizgowy 
do użytku pod dywanikami, materiały antypoślizgowe 
do użytku pod pokryciami podłogowymi, maty, maty 
(do pokrywania istniejących podłóg], maty antypośli-
zgowe, maty anty-zmęczeniowe, maty gładkie, maty 
ochronne, maty personalizowane, maty przemysłowe, 
maty systemowe, maty z kauczuku, metalowe wycieraczki 
pod drzwi, modułowe maty podłogowe w formie puzzli, 
ochronne pokrycia podłogowe, podkładki pod dywany, 
podkłady pod dywany, podłoża antypoślizgowe, pokrycia 
podłogowe, pokrycia podłogowe do istniejących podłóg, 
pokrycia podłogowe o właściwościach izolacyjnych, po-
krycia podłogowe winylowe, pokrycia podłogowe z kau-
czuku, wycieraczki pod drzwi z aluminium, wycieraczki 
pod drzwi z kauczuku naturalnego, wycieraczki pod drzwi 
z materiałów tekstylnych, wycieraczki przemysłowe, wy-
cieraczki systemowe, wykładziny o twardej powierzchni 
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do podłóg, wykładziny podłogowe [dywany], wykładziny 
podłogowe do istniejących podłóg, 35 dzierżawa mat i wy-
cieraczek, dzierżawa materiałów do pokrywania podłóg, 
usługi sprzedaży detalicznej on-line w zakresie mat i wy-
cieraczek, usługi sprzedaży detalicznej on-line w zakresie 
materiałów do pokrywania podłóg, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z matami i wycieraczkami, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z materiałami do pokrywania 
podłóg, usługi sprzedaży hurtowej online w zakresie mat 
i wycieraczek, usługi sprzedaży hurtowej online w zakresie 
materiałów do pokrywania podłóg, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z matami i wycieraczkami, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z materiałami do pokrywania podłóg, 
wynajem mat i wycieraczek, wynajem materiałów do po-
krywania podłóg.

(210) 474429 (220) 2017 07 21
(731) KANIA JOANNA DENT-KRAKÓW, Kraków
(540) DENT KRAKÓW Stomatologia Implantologia 

Ortodoncja

(531) 02.09.10, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 44 chirurgia, dopasowywanie protez, doradz-
two związane ze stomatologią, konsultacje dentystyczne, 
pomoc stomatologiczna, prowadzenie placówek medycz-
nych, przeprowadzanie badań medycznych, przeprowadza-
nie diagnozy chorób, stomatologia kosmetyczna, stomato-
logia weterynaryjna, stomatologia z sedacją, świadczenie 
pomocy medycznej, udostępnianie informacji medycznych 
w dziedzinie opieki zdrowotnej, udzielanie informacji na te-
mat stomatologii, usługi asystenta dentysty, usługi dorad-
cze dotyczące implantów protetycznych, usługi doradcze 
dotyczące przyrządów stomatologicznych, usługi klinik 
medycznych, usługi kliniki dentystycznej, usługi lekarskie, 
usługi ortodontyczne, usługi w zakresie wybielania zębów, 
wstawianie kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, 
wypożyczanie instrumentów stomatologicznych.

(210) 474435 (220) 2017 07 21
(731) AC KLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) AC KLIMAT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 11 instalacje do klimatyzacji, 37 instalowanie 
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, 42 opracowywa-
nie projektów technicznych w branży sanitarnej.

(210) 474439 (220) 2017 07 21
(731) MINERAL GUARD EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stanisławów Pierwszy

(540) DiatoNat

(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 1 ziemia okrzemkowa, nawozy, okrzemki na-
turalne przeznaczone dla rolnictwa, 3 kosmetyki, zasypki 
do ciała, maści nielecznicze, 5 suplementy żywnościowe, mi-
neralne suplementy diety, maści lecznicze, mineralne suple-
menty diety dla zwierząt, suplementy odżywcze do pasz dla 
zwierząt gospodarskich, środki owadobójcze, 31 okrzemki 
naturalne jako pasze dla zwierząt.

(210) 474449 (220) 2017 07 21
(731) JULIUS-K9 Zrt., Szigetszentmiklós, HU
(540) K9
(510), (511) 25 odzież, mianowicie spodnie, bluzy, koszulki 
bez rękawów, odzież wierzchnia mianowicie płaszcze, kurtki, 
rękawiczki, rękawice, odzież przeciwdeszczowa mianowi-
cie kurtki i spodnie przeciwdeszczowe, skarpety, paski jako 
odzież, nakrycia głowy, szaliki, koszulki sportowe, T-shirty, 
berety, bryczesy, kamizelki, garnitury, ocieplacze na nogi, 
odzież ze skóry mianowicie kurtki, kaptury, opaski na głowę, 
mundury, pulowery, koszule, koszulki, odzież z imitacji skóry 
mianowicie paski i kurtki, odzież wierzchnia z kapturem mia-
nowicie parki.

(210) 474474 (220) 2017 07 24
(731) FUNDACJA ROZWOJU I WSPIERANIA ROLNICTWA, 

Pleszew
(540) RZETELNY ROLNIK

(531) 05.07.02, 01.17.11, 29.01.12, 27.05.01, 26.04.09, 26.04.16
(510), (511) 35 analiza cen, analiza rynków zbóż, analizy 
funkcjonowania firm, analizy gospodarcze, analizy i oceny 
rynku oraz sfery biznesu, badania dotyczące informacji na te-
mat firm, badania i analizy rynkowe, badania konsumenckie, 
badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi dorad-
cze, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, dostarczanie informacji han-
dlowych związanych z przedsiębiorstwami, ekspertyzy opła-
calności w działalności gospodarczej, informacja handlowa, 
informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, 
informacje na temat metod sprzedaży, marketing, organizo-
wanie i prowadzenie dla osób trzecich imprez związanych 
ze sprzedażą inwentarza żywego i bydła zarejestrowanego 
i przeznaczonego na sprzedaż, organizowanie i prowadze-
nie imprez związanych ze sprzedażą bydła, organizowanie 
i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą inwentarza 
żywego, organizowanie kampanii oraz spotkań w celu pro-
mocji usług i towarów najwyższej jakości, organizowanie wy-
staw, targów i pokazów w celach handlowych lub reklamo-
wych, promocja, promocja jakości, promocja przedsiębiorstw, 
promocja sprzedaży, promocja sprzedaży towarów i usług, 
promocja towarów i usług, prowadzenie badań marketingo-
wych, prowadzenie badań opinii publicznej, przeprowadza-
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nie badań opinii publicznej, przeprowadzanie badań rynkowych 
obejmujących sondaże opinii publicznych, przeprowadzanie ba-
dań rynkowych za pomocą komputerowej bazy danych, prze-
prowadzanie rozmów dla celów badań rynkowych, przepro-
wadzanie wycen przedsiębiorstw, przygotowywanie raportów 
z analiz rynkowych, raporty z analiz rynkowych, reklama, roz-
powszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnia-
nie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie informacji 
handlowych, sporządzanie raportów biznesowych, sporzą-
dzanie raportów gospodarczych, sporządzanie raportów 
handlowych, statystyczne badania biznesowe, statystyczne 
badania rynkowe, udostępnianie informacji dotyczących 
handlu, udostępnianie informacji o produktach konsumenc-
kich, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich 
dotyczących żywności lub napojów, udostępnianie katalo-
gów [spisów] informacji handlowych online w Internecie, 
usługi dystrybucji informacji w zakresie działalności gospo-
darczej, usługi działalności informacyjnej w zakresie działal-
ności gospodarczej, usługi handlu detalicznego w zakresie 
wyrobów piekarniczych, usługi handlu detalicznego w za-
kresie żywności, usługi handlu detalicznego związane z pro-
duktami ogrodniczymi, usługi informacyjne i doradcze dla 
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwie-
rząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z che-
mikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jo-
gurtami mrożonymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kakao, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem 
piwa), usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami 
morza, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla 
zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z podściół-
ką dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pre-
paratami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi 
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyro-
bami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwie-
rząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami 
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrod-
niczych, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych 
sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowy-
mi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą katalogów w związku z napojami bezalko-
holowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemika-
liami do stosowania w leśnictwie, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do sto-
sowania w rolnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z czekoladą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbata-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, usługi 

sprzedaży hurtowej w związku z lodami, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wete-
rynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzę-
tem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi 
w zakresie oceny podmiotów gospodarczych, usługi w za-
kresie porównywania cen, wywiady dla badań jakościowych 
rynku, wywiady dotyczące badań jakościowych rynku, 
42 administrowanie serwisami internetowymi, audyt jakości, 
badania dotyczące hodowli żywego inwentarza, badania 
w dziedzinie żywności, badania wyrobów, badanie jakości 
produktów, certyfikacja wyrobów i produkcji ekologicznej, 
certyfikacja [kontrola jakości], certyfikowanie jakości produk-
tów i usług, doradztwo techniczne w zakresie badań tech-
nicznych dotyczących pokarmów i napojów, doradztwo 
w dziedzinie kontroli jakości, doradztwo w zakresie zapew-
niania jakości, ekspertyzy naukowe w zakresie działalności 
ekologicznej, inspekcja towarów w zakresie kontroli jakości, 
kontrola artykułów spożywczych, kontrola hodowli żywego 
inwentarza, kontrola i testowanie jakości, kontrola jakości, 
kontrola jakości dla osób trzecich, kontrola jakości dotycząca 
higieny artykułów żywnościowych, kontrola jakości dotyczą-
ca higieny żywności, kontrola jakości produktów częściowo 
wytworzonych, kontrola w rolnictwie, kontrola żywności 
do celów certyfikacji jej koszerności, kontrola jakości dla osób 
trzecich, kontrola jakości dotycząca higieny artykułów żyw-
nościowych, kontrola jakości dotycząca higieny żywności, 
kontrola jakości nawozów, kontrola jakości wytworzonych 
produktów, monitorowanie procesu w celu zapewnienia ja-
kości, monitorowanie stanu maszyn, nadzór jakości i certyfi-
kacja w branżach: rolniczej, żywnościowej, spożywczej, agro-
turystycznej, chemicznej, ocena jakości, ocena jakości 
produktów, propagowanie i realizacja działań na rzecz 
ochrony środowiska, przegląd urządzeń, przeprowadzanie 
badań jakościowych, przeprowadzanie testów kontroli jako-
ści, przeprowadzanie testów przemysłowych, przeprowa-
dzanie testów w zakresie rolnictwa, sprawdzanie jakości, 
świadczenie usług pobierania próbek i analitycznych w celu 
oceny poziomów zanieczyszczenia, świadczenie usług po-
bierania próbek i analitycznych w celu sprawdzenia skażenia, 
świadczenie usług zapewniania jakości, testowanie artyku-
łów spożywczych, testowanie hodowli żywego inwentarza, 
testowanie jakości produktów do celów certyfikacji, testowa-
nie maszyn, testowanie produktów w ramach kontroli jako-
ści, testowanie przemysłowe, testowanie jakości produktów 
do celów certyfikacji, testowanie, analiza i wycena towarów 
i usług osób trzecich do celów certyfikacji, testy jakości, testy 
kontroli jakości, testy jakości, tworzenie i utrzymywanie ser-
wisów internetowych i multimedialnych, udostępnianie da-
nych technologicznych na temat innowacji mających na uwa-
dze ochronę środowiska, usługi badawcze w rolnictwie, 
usługi badawcze w zakresie rolnictwa, usługi badawczo-roz-
wojowe, usługi doradcze w zakresie testowania materiałów, 
usługi doradcze w zakresie testowania produktów, usługi in-
formacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów natural-
nych stosowanych w rolnictwie, usługi informacyjne doty-
czące bezpieczeństwa nawozów stosowanych w rolnictwie, 
usługi laboratoryjne dla badań rolniczych, usługi testowania 
maszyn przemysłowych w ramach kontroli jakości, usługi te-
stowania maszyn rolniczych w ramach kontroli jakości, usługi 
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testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów, usługi 
w zakresie badań i kontroli środowiska naturalnego, usługi 
w zakresie doradztwa w zakresie ochrony środowiska, usługi 
w zakresie ekspertyz technologicznych, usługi w zakresie in-
spekcji technicznej, usługi w zakresie planowania technolo-
gicznego, usługi w zakresie rozwoju przemysłowego, usługi 
w zakresie testowania gleby, usługi w zakresie testowania 
nasion, usługi w zakresie testów laboratoryjnych, usługi w za-
kresie testów naukowych, usługi zapewnienia jakości, wysta-
wianie, odnawianie, unieważnianie, udostępnianie, wyszuki-
wanie oraz weryfikacja ważności certyfikatów, zintegrowane 
badania naukowe w zakresie szkodników występujących 
w cieplarniach i plonach.

(210) 474530 (220) 2017 07 24
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Color Detox
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgna-
cji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty 
do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, 
preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceu-
tyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów 
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów medycznych, maski do celów medycznych.

(210) 474531 (220) 2017 07 24
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Colour Detox
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, pre-
paraty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia 
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryj-
ne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i an-
typerspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, 
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pie-
lęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów 
medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, maski 
do celów medycznych.

(210) 474532 (220) 2017 07 24
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Black Detox
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, pre-
paraty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia 
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryj-
ne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i an-
typerspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, 
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pie-
lęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów 
medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, maski 
do celów medycznych.

(210) 474533 (220) 2017 07 24
(731) NIEWÓJT WIESŁAW AYCOM, Warszawa
(540) Plasma MED CRISS

(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 urządzenie medyczne do blefaroplastyki 
powiek.

(210) 474537 (220) 2017 07 24
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Green Detox
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, pre-
paraty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia 
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryj-
ne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i an-
typerspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, 
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pie-
lęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów 
medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, maski 
do celów medycznych.

(210) 474539 (220) 2017 07 24
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Red Detox
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, pre-
paraty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia 
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryj-
ne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i an-
typerspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, 
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pie-
lęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów 
medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, maski 
do celów medycznych.

(210) 474543 (220) 2017 07 24
(731) ZIĘTEK ADAM FIRMA ADAM, Czajków
(540) SM STORM

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 rowery.
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(210) 474547 (220) 2017 07 24
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Carbon in jelly
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, pre-
paraty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia 
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryj-
ne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i an-
typerspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, 
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pie-
lęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów 
medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, maski 
do celów medycznych.

(210) 474559 (220) 2017 07 25
(731) WIKTOR BOŻYDAR, Ochmanów
(540) DONALD PIWO TYPU LAGER Niemiecka Receptura

(531) 29.01.14, 01.01.02, 09.07.25, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo.

(210) 474564 (220) 2017 07 25
(731) WIKTOR BOŻYDAR, Ochmanów
(540) KaczoR PIWO PIERWSZY SORT

(531) 03.07.06, 27.05.01, 29.01.14, 09.07.05
(510), (511) 32 piwo.

(210) 474587 (220) 2017 07 26
(731) CALLEJA SERGIO, Warszawa
(540) Hubba Bubba ORIGINAL BUBBLE GUM DRINK

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energet y-
zujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje 
owocowe, napoje izotoniczne, soki owocowe, esencje 
do sporządzania napojów, syropy do sporządzania napojów.

(210) 474601 (220) 2017 07 26
(731) W. ŚLIWIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WS W. ŚLIWIŃSKI

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.04.18
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety (bi-
żuteria), biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki (biżuteria), 
breloczki do kluczy, broszki (biżuteria), czasomierze (zegar-
ki), diamenty, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne, 
kolczyki, koperty do zegarków, koraliki do wyrobu biżute-
rii, kotwiczki (zegarmistrzostwo), kółka na klucze z metali 
szlachetnych, łańcuszki (biżuteria), łańcuszki do zegarków, 
mechanizmy do zegarów i zegarków, medale, medaliony 
(biżuteria), metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprze-
tworzone, monety, naszyjniki (biżuteria), obudowy zegarków, 
odznaki z metali szlachetnych, ozdoby z żółtego bursztynu, 
paski do zegarków, perły (biżuteria), perły z ambroidu, pier-
ścionki (biżuteria), platyna (metal), przyrządy do mierzenia 
czasu, pudełka do eksponowania zegarków, spinki do man-
kietów, sprężyny do zegarków, srebro, nieprzetworzone lub 
kute, stopy metali szlachetnych, szkiełka do zegarków, szpilki 
(biżuteria), szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, sztabki me-
tali szlachetnych, tarcze (zegarmistrzostwo), wahadła, wska-
zówki do zegarów, wskazówki zegarowe, zapięcia do biżu-
terii, zawieszki (biżuteria), zawieszki do breloków od kluczy, 
zegarki, zegary i zegarki elektryczne, złoto, nieprzetworzo-
ne lub kute, zwijane etui na biżuterię, żetony miedziane, 
36 analizy finansowe, depozyty kosztowności, doradztwo 
w sprawach finansowych, handel walutami i wymiana wa-
lut, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, transak-
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cje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, 
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem 
strony internetowej, usługi finansowania, usługi gwarancyj-
ne, wycena biżuterii, wycena finansowa, wycena zbiorów 
numizmatycznych.

(210) 474608 (220) 2017 07 26
(731) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa
(540) Biblioteka Piłkarstwa Polskiego PZPN

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 książki, czasopisma, fotografie, foldery, karty 
pocztowe, kalendarze, koperty na listy, afisze, plakaty, obrazy 
i zdjęcia, okładki, obwoluty, notesy, 38 transmisja strumie-
niowa materiałów wideo w Internecie, emisja programów 
telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie i telewizji 
za opłatą, emisja filmów za pośrednictwem Internetu, emisja 
treści wideo, transmisja wideo na żądanie, 41 usługi rozryw-
kowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie pro-
gramów telewizyjnych nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na żądanie, wypożyczanie nagrań wi-
deo, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworze-
nia, utrzymywania, opracowywania portali internetowych.

(210) 474611 (220) 2017 07 26
(731) LITWA MARCIN, Kraków
(540) TUPTUP
(510), (511) 12 rowery, rowery dziecięce, kierownice [części 
do rowerów], widelce [części rowerowe], siodełka rowerowe, 
torby rowerowe, koła rowerowe, 20 chodziki dla dzieci.

(210) 474622 (220) 2017 07 26
(731) SKOWRON SŁAWOMIR, LIS-SKOWRON AGATA 

AL.CAPONE SPÓŁKA CYWILNA, Pleśna
(540) aleja win

(531) 27.05.01, 25.01.25
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z napojami alkoholowymi, prezentacje 
towarów i usług, usługi związane z publiczną prezentacją 
produktów, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także 
za pośrednictwem Internetu towarów: napoje alkoholowe, 
wina, usługi reklamowe, usługi marketingowe.

(210) 474671 (220) 2017 07 27
(731) MUSIAŁ KAMILA MILKA, Częstochowa
(540) OFFENSIVE
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, koszulki, blu-
zy, spodnie, kurtki, szaliki, swetry, koszule, spodenki, skarpety, 
czapki, rękawiczki.

(210) 474672 (220) 2017 07 27
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) SŁONECZNY OGRÓD
(510), (511) 29 przetwory owocowe, przetwory do zup ja-
rzynowych, mieszanki warzywne, przeciery warzywne, wa-
rzywa w słoikach, warzywa w puszkach, owoce w słoikach, 

owoce w puszkach, przetwory warzywne, dżemy, marmola-
dy, powidła, konfitury, przeciery owocowe, sałatki owocowe, 
sałatki warzywne, grzyby konserwowane, kompoty owoco-
we, koncentrat pomidorowy, przecier pomidorowy, konser-
wy warzywne, marmolada.

(210) 474675 (220) 2017 07 27
(731) W&H POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Polska Akademia Profilaktyki Stomatologicznej

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04, 26.04.12, 26.05.04
(510), (511) 5 stomatologiczne środki profilaktyczne, stopy 
metali do użytku stomatologicznego, kleje do użytku sto-
matologicznego i dentystycznego, materiały syntetyczne 
do użytku stomatologicznego do wypełnień, szczeliwa 
dentystyczne, mastyksy dentystyczne, cementy denty-
styczne, amalgamaty dentystyczne, surowce dentystyczne, 
stopy dentystyczne, żywice dentystyczne, kompozyty den-
tystyczne, dentystyczne materiały ceramiczne, dentystycz-
ne mieszaniny odbudowujące, dentystyczne materiały por-
celanowe, dentystyczne materiały ścierne, dentystyczne 
materiały żywiczne, dentystyczne materiały wiążące, ce-
menty dentystyczne do wypełnień, materiał na koronki 
dentystyczne, materiał na mostki dentystyczne, materiały 
dentystyczne do odcisków, preparaty i artykuły denty-
styczne, porcelana na protezy dentystyczne, amalgamaty 
dentystyczne ze złota, gazy do użytku dentystycznego, la-
kiery dentystyczne do uszczelniania zębów, materiały den-
tystyczne do plombowania zębów, materiały dentystyczne 
do wypełniania zębów, dentystyczne materiały do powie-
lania modeli zębów, dentystyczne materiały do tworzenia 
modeli zębów, preparaty dentystyczne do ujawniania płyt-
ki nazębnej, kleje do użytku stomatologicznego i denty-
stycznego, materiały dentystyczne do odcisków zawierające 
alginat chromatyczny, licówki dentystyczne do stosowania 
w odbudowie zębów, czyściki o działaniu ścierającym 
do użytku dentystycznego, płyny o działaniu ścierającym 
do użytku dentystycznego, preparaty i artykuły denty-
styczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
10 wiertła stomatologiczne, fotele stomatologiczne, stoma-
tologiczne kamery wewnątrzustne, rękawice do użytku 
stomatologicznego, implanty [protezy] do chirurgii stoma-
tologicznej, urządzenia RTG do obrazowania stomatolo-
gicznego, specjalne fotele do użytku stomatologicznego, 
instrumenty do użytku w protetyce stomatologicznej, dłu-
ta stomatologiczne inne niż do użytku osobistego, zgłębni-
ki stomatologiczne do użytku w leczeniu zębów, sprzęt 
i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, 
aparaty rentgenowskie do użytku stomatologicznego 
i medycznego, leżanki do badań wykonane specjalnie 
do użytku stomatologicznego, fotele do badań wykonane 
specjalnie do użytku stomatologicznego, materiały na im-
planty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], 
miazgociągi dentystyczne, wiertła dentystyczne, prostnice 
dentystyczne, spektrofotometry dentystyczne, korony 
dentystyczne, fotele dentystyczne, mostki dentystyczne, 
podkłady dentystyczne, sondy dentystyczne, implanty 
dentystyczne, protezy dentystyczne strzykawki denty-
styczne, artykulatory dentystyczne, lusterka dentystyczne, 
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ekskawatory dentystyczne, łyżki wyciskowe (dentystyczne), 
sztyfty korzeniowe dentystyczne, dentystyczne kolorniki 
odcieni, dentystyczne urządzenia rentgenowskie, urządze-
nia dentystyczne równoległościowe, spektrofotometry 
dentystyczne do ustalania koloru protezy dentystycznej. 
dentystyczne wkłady koronowo - korzeniowe, wiertła den-
tystyczne do cięcia, urządzenia i przyrządy dentystyczne, 
dentystyczne (urządzenia i przyrządy), przyrządy i przybo-
ry dentystyczne, urządzenia dentystyczne do frezowania, 
szczypce do użytku dentystycznego, papierowe nakładki 
na tacki dentystyczne, protezy dentystyczne w postaci 
wkładów, sztyfty dentystyczne do sztucznych zębów, den-
tystyczne urządzenia do usuwania kamienia, przyrządy 
do nakładania wypełnienia dentystycznego, urządzenia 
odsysające do użytku dentystycznego, implanty denty-
styczne wykonane z materiałów sztucznych, meble wykona-
ne specjalnie do użytku dentystycznego, ultradźwiękowe 
przyrządy do użytku dentystycznego, klipsy dentystyczne 
do zabezpieczania istniejącej protezy zębowej, maski 
ochronne na usta do użytku dentystycznego, oprawki 
do błon rentgenowskich do użytku dentystycznego, 
uchwyty do błon rentgenowskich do użytku dentystyczne-
go, ramki do błon rentgenowskich do użytku dentystycz-
nego, osłony ochronne na twarz do użytku dentystyczne-
go, maski ochronne na nos do użytku dentystycznego, 
sztyfty z materiałów szlachetnych do użytku dentystyczne-
go, szpilki z metali szlachetnych do użytku dentystyczne-
go, maski ochronne na twarz do użytku dentystycznego, 
dentystyczne unieruchamiające podpórki do jamy ustnej 
do rentgena, 41 nauczanie pielęgnacji stomatologicznej, 
organizowanie seminariów związanych z reklamą, organi-
zowanie konferencji związanych z reklamą, kursy szkolenio-
we w zakresie planowania strategicznego związanego z re-
klamą, promocją, marketingiem i biznesem, wykłady 
na temat umiejętności marketingowych, usługi szkolenio-
we dotyczące marketingu w handlu detalicznym, kursy 
szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związa-
nego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, szko-
lenia techniczne związane z higieną, usługi edukacyjne 
związane z higieną, usługi klubów zdrowia, kursy szkolenio-
we związane z medycyną, wydawanie audiobooków, wy-
dawanie katalogów, wydawanie czasopism, wydawanie 
biuletynów, wydawanie gazet, wydawanie prospektów, 
wydawanie publikacji medycznych, wydawanie nagród 
edukacyjnych, wydawanie czasopism i książek w postaci 
elektronicznej, publikacja i wydawanie prac naukowych 
związanych z technologią medyczną, szkolenie z zakresu 
sprzedaży, usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, 
usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży, sprzedaż progra-
mów radiowych do kilku stacji, sprzedaż programów tele-
wizyjnych do kilku stacji, usługi edukacyjne związane 
ze szkoleniem sprzedażowym, usługi agencji sprzedaży bi-
letów na imprezy rozrywkowe, usługi szkoleniowe w zakre-
sie sprzedaży dla detalistów, usługi w zakresie wykładów 
związane z umiejętnościami sprzedażowymi, usługi agencji 
w zakresie sprzedaży reportaży do kilku stacji, produkcja 
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi 
fotograficzne, produkcja filmów kinowych, usługi bibliotek 
wypożyczających filmy, produkcja nagrań audio i video 
oraz usługi fotograficzne, produkcja nagrań audio i video 
oraz usługi fotograficzne, produkcja nagrań audio i video 
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, eduka-
cja, edukacja dorosłych, edukacja zawodowa, informacje 
o edukacji, informacje dotyczące edukacji, doradztwo za-
wodowe, usługi szkół, organizacja egzaminów, sympozja 
związane z edukacją, edukacja, rozrywka i sport, organizo-
wanie konkursów, obozy, organizowanie seminariów zwią-

zanych z edukacją, edukacja zawodowa dla młodych ludzi, 
organizowanie zawodów, usługi informacji telefonicznej 
związane z edukacją, edukacja on-line z komputerowej 
bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, 
udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o po-
stępach związanych z edukacją i szkoleniami, szkolenia 
przemysłowe, szkolenia edukacyjne, szkolenia komputero-
we, szkolenia biznesowe, szkolenia personelu, skomputery-
zowane szkolenia, szkolenia nauczycieli, prowadzenie 
warsztatów, nauczanie i szkolenia, szkolenia dla dorosłych, 
usługi szkolenia personelu, usługi szkolenia zawodowego, 
szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia w zakresie odżywia-
nia, organizowanie programów szkolenia młodzieży, szko-
lenia w dziedzinie biznesu, udzielanie kursów szkolenia za-
wodowego, usługi szkolenia dla personelu, szkolenia 
w dziedzinie medycyny, szkolenia w zakresie technik komu-
nikacyjnych, szkolenia techniczne związane z higieną, usłu-
gi w zakresie szkolenia nauczycieli, szkolenia w zakresie 
pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodo-
wych, usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, usługi 
w zakresie szkolenia zawodowego, usługi szkolenia pielę-
gniarek i pielęgniarzy, szkolenia w zakresie umiejętności 
biznesowych, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowe-
go, skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa 
zawodowego, przygotowanie organizowanie i prowadze-
nie warsztatów, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, 
szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, 
usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowni-
ków, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawo-
dowego, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsz-
tatów, usługi szkolenia kadry w dziedzinie handlu 
detalicznego, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy 
pracodawcami i pracownikami, szkolenia w dziedzinie za-
burzeń medycznych i ich leczenia, udostępnianie obiektów 
i sprzętu na szkolenia dla ludzi młodych, usługi doradcze 
w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, 
nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu 
i technologii informacyjnej, publikowanie dokumentów 
z dziedziny szkolenia, nauki prawa publicznego i spraw so-
cjalnych, szkolenia w zakresie obsługi urządzeń i instru-
mentów naukowych do badań laboratoryjnych, usługi do-
radcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem warsztatów, udzielanie 
informacji i przygotowywanie raportów o postępach zwią-
zanych z edukacją i szkoleniami, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, nauka indywidualna, kursy korespon-
dencyjne nauka na odległość.

(210) 474678 (220) 2017 07 27
(731) Aspen Pharmacare Holdings Limited,  

Woodmead, ZA
(540) aspen

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.02.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty sanitar-
ne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje 
przystosowane do celów medycznych, żywność dla nie-
mowląt, suplementy diety dla ludzi.
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(210) 474681 (220) 2017 07 27
(731) NAMYSŁO KONRAD LAS24.PL, Radom
(540) las24.pl

(531) 27.05.01, 29.01.03, 26.01.16, 05.01.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą produktów ogrodniczych, sprzedaż urządzeń 
i akcesoriów wykorzystywanych do pracy w lesie i ogrodzie, 
usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budow-
lanych, sprzedaż urządzeń i akcesoriów wykorzystywanych 
do pracy w budownictwie, organizowanie pokazów w ce-
lach handlowych, usługi handlu elektronicznego związane 
z produktami ogrodniczymi i leśniczymi oraz urządzeniami 
używanymi w leśnictwie i ogrodnictwie, prowadzenie skle-
pu internetowego związanego z produktami ogrodniczy-
mi i leśniczymi oraz urządzeniami używanymi w leśnictwie 
i ogrodnictwie, dostarczanie informacji o produktach za po-
średnictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamo-
wych i sprzedaży, 37 naprawa i serwis narzędzi elektrycznych, 
spalinowych, akumulatorowych, wypożyczanie narzędzi 
i urządzeń leśnych i ogrodowych służących do konserwacji 
i sprzątania zielonych terenów publicznych i prywatnych, 
40 usługi spawania, obróbka i przetwarzanie materiałów po-
przez spawanie plastiku, metalu, tworzyw sztucznych.

(210) 474686 (220) 2017 07 27
(731) MCD ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec
(540) domito

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 instalacje elektryczne i optyczne, kable i prze-
wody elektryczne oraz kable optyczne (światłowody), magi-
strale kablowe elektryczne i optyczne, złącza do kabli, urzą-
dzenia elektryczne i elektroniczne stosowane w automatyce, 
informatyce, elektronice, automatyce budynku, inteligent-
nych domach, domotyce, sterowniki, czujniki, przetworniki, 
przemienniki elektryczne, gniazdka, adaptery, przełącznice, 
elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, aparatura radio-
komunikacyjna, aparatura radiotelefoniczna, złącza, kontak-
ty elektryczne, panele oraz tablice połączeniowe i krosowe, 
przepusty kablowe, przyrządy pomiarowe, szafy i tablice 
sterownicze i rozdzielcze, skrzynki i kasety rozdzielcze, tele-
informatyczne, urządzenia do przesyłania i przetwarzania 
sygnałów, przełączniki teleinformatyczne, centrale, alarmy, 
sensory, multimedialne ekrany dotykowe, testery, przyrządy 
i mierniki pomiarowe, alkoholomierze, areometry, urządzenia 
do ładowania baterii, czytniki, urządzenia sterujące dźwigów 
osobowych, interfejsy, oprogramowanie i programy kompu-
terowe, elektryczna aparatura kontrolno-sterująca, prostow-
niki prądu, procesory, przekaźniki sygnałów elektronicznych, 
urządzenia do przetwarzania informacji, przetwornice elek-
tryczne, przewodniki elektryczne, sygnalizacja świetlna lub 
mechaniczna, regulatory światła, urządzenia do sterowania 
zdalnego, aparatura elektroniczna do zdalnego sterowa-
nia, 11 pompy ciepła, oświetlenie awaryjne, oświetlenie 
bezpieczeństwa, instalacje oświetlenia awaryjnego, lampy 
awaryjne, lampy bezpieczeństwa, urządzenia oświetlenia 

awaryjnego, instalacje do chłodzenia powietrza, centralne 
instalacje klimatyzacyjne, domowe instalacje klimatyzacyj-
ne, elektryczne urządzenia do ogrzewania pomieszczeń 
do celów domowych, 37 instalacja, naprawy i konserwacja 
- w dziedzinie elektroniki, elektryki, informatyki, automatyki, 
telekomunikacji.

(210) 474717 (220) 2017 07 28
(731) ŁUNIEWSKI KRZYSZTOF, SAWICKI MARIUSZ ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY BIOFOOD 
SPÓŁKA CYWILNA, Wałcz

(540) NITRAGINA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy i związki azotowe.

(210) 474718 (220) 2017 07 28
(731) JLUPIN SOFTWARE STUDIO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) JLupin Next Server

(531) 15.07.01, 19.03.03, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 chipy - układy scalone, chipy z kodem DNA, 
dokumentacja oprogramowania komputerowego w formie 
elektronicznej, drukarki do komputerów, dyski do rejestracji 
dźwięku, dyski kompaktowe audio-w ideo, dyski kompakto-
we CD - ROM-y, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, 
dystrybutory dysków komputerowych, elektryczne urządzenia 
pomiarowe, fotokopiarki, głośniki, hologramy, identyfikacyjne, 
kodowane bransoletki magnetyczne, interfejsy komputerowe 
- informatyka, języki programowania, kamery wideo zespolo-
ne z magnetofonem, karty magnetyczne zakodowane, karty 
z układem scalonym lub mikroprocesorem, kasety wideo, ka-
sety wideo z grami, klawiatury komputerowe, komparatory, 
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery 
przenośne, komputery przenośne, podręczne, magnetyczne 
karty identyfikujące, magnetyczne nośniki danych, mikrofony, 
mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, mode-
my, monitory - hardware komputerowy, monitory - programy 
komputerowe, monitory ekranowe, myszy informatyczne, 
nadajniki sygnałów elektronicznych, napędy dysków do kom-
putera, nośniki do rejestracji dźwięku, odtwarzacze płyt DVD, 
odtwarzacze płyt kompaktowych, oprogramowanie chmu-
ry obliczeniowej, oprogramowanie komputerowe, nagrane, 
oprogramowanie serwerów komputerowych, oprogramowa-
nie uruchamiane zdalnie na serwerze, oprogramowanie urzą-
dzeń mobilnych, optyczne nośniki danych, optyczne nośniki 
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informacji, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne 
– światłowody, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne 
USB, płytki krzemowe, obwody scalone, półprzewodnikowe 
podkładki pod myszy komputerowe, procesory - centralne 
jednostki przetwarzania, procesory tekstu, programy gier kom-
puterowych, programy komputerowe - software ładowalny, 
programy komputerowe nagrane, programy sterujące kompu-
terowe, nagrane, serwery komputerowe, skanery - informatyka, 
sprzęgacze - urządzenia przetwarzania danych, sprzęt kom-
puterowy, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządze-
nia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, urządzenia do rozmagnesowywania taśm magne-
tycznych, urządzenia GPS, urządzenia telefoniczne, urządzenia 
telewizyjne, urządzenia zdalnego sterowania, zakodowane ma-
gnetycznie karty magnetyczne, zawory elektromagnetyczne 
- przełączniki elektromagnetyczne, 41 doradztwo zawodowe 
- porady w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja, informa-
cja o edukacji, instruktaże, komputerowe przygotowanie mate-
riałów do publikacji, kształcenie praktyczne - pokazy, nauczanie, 
nauczanie korespondencyjne, organizacja wystaw związanych 
z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sym-
pozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów - szkolenia, 
organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie wystaw 
z dziedziny kultury lub edukacji, poradnictwo zawodowe - po-
rady w zakresie edukacji lub kształcenia, publikacje elektronicz-
ne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne 
on-line nie do pobrania, publikowanie książek, sprawdziany 
edukacyjne, usługi komponowania układu graficznego publi-
kacji inne niż do celów reklamowych, wypożyczanie filmów 
kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie książek, 
wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwię-
kowych, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, 
wypożyczanie sprzętu audio, 42 aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania 
techniczne, doradztwo w zakresie oprogramowania kompute-
rowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu 
komputerowego, dostarczanie, opracowywanie wyszukiwarek 
internetowych, elektroniczna konwersja danych lub progra-
mów, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwa-
cja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie 
danych komputerowych, powielanie oprogramowania kom-
puterowego, programowanie komputerowe, projektowanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramo-
wania serwerów komputerowych, projektowanie oprogramo-
wania urządzeń mobilnych, projektowanie systemów kompu-
terowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, tworzenie oprogramowania komputerowego, 
tworzenie oprogramowania serwerów komputerowych, two-
rzenie oprogramowania urządzeń mobilnych, udostępnianie 
miejsca na serwerach - strony internetowe, usługi chmury ob-
liczeniowej, usługi dokumentacji oprogramowania komputero-
wego, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi dorad-
cze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi kompu-
terowe w zakresie ochrony antywirusowej, usługi podmio-
tów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi zdalnego 
udostępniania oprogramowania, wypożyczanie komputerów, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożycza-
nie serwerów - hosting, 45 licencjonowanie oprogramowania 
komputerowego.

(210) 474722 (220) 2017 07 28
(731) BORZESZKOWSKI RAFAŁ FLUSS, Poznań
(540) MICRO HAAR Mikropigmentacja włosów

(531) 02.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 fryzjerstwo, salony piękności.

(210) 474725 (220) 2017 07 28
(731) GABRYELÓW ADAM, Gostyń
(540) wSedno.pl

(531) 24.17.02, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 druki, gazety, czasopisma, magazyny, komik-
sy, albumy, almanachy, książki, podręczniki, biuletyny, mapy, 
karty muzyczne, wydawnictwa muzyczne, afisze, plakaty, 
fotografie, katalogi nalepki, naklejki, artykuły piśmiennicze, 
kalendarze, 38 zapewnianie dostępu do treści stron interne-
towych i portali, usługi agencji informacyjnych i agencji pra-
sowych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 
udostępnianie baz on-line via portal, udostępnianie kompu-
terowych baz danych, 41 publikacje elektroniczne on-line 
książek ï periodyków, usługi wydawnicze i reporterskie, pu-
blikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.

(210) 474729 (220) 2017 07 28
(731) DYSTRYBUCJA MÓWI SERWIS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) Narzeczony na niby
(510), (511) 9 filmy animowane, filmy kinematograficzne, fil-
my wideo, film kinematograficzny, naświetlony, naświetlone 
filmy światłoczułe, filmy rysunkowe animowane, wstępnie 
nagrane filmy, filmy do pobrania, wstępnie nagrane filmy ki-
nematograficzne, wstępnie nagrane filmy kinowe, nagrania 
wideo z filmami, filmy o zwiększonej czułości, naświetlo-
ne, taśmy wideo z nagranymi filmami rysunkowymi, płyty 
wideo z nagranymi filmami animowanymi, muzyka, filmy 
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i ob-
razowych utrwalone na nośnikach, 18 parasole i parasolki, 
pokrowce na parasole, torby płócienne, torby podróżne, 
torby uniwersalne, torby sportowe, torby do pracy, niewiel-
kie torby podróżne, torby na ramię, torby na odzież sporto-
wą, małe torby dla mężczyzn, podróżne torby na ubranie, 
torby na jednodniowy pobyt, torby podróżne o małej ob-
jętości, torby podręczne na odzież sportową, torby na pas 
i na biodra [nerki], duże, lekkie torby sportowe do noszenia 
na nadgarstku, torby szkolne na książki, torby na ubrania, 
torby na zakupy, torby na parasole, torby na książki, torby 
na wyjazdy weekendowe, torby naramienne dla dzieci, ar-
tykuły podróżne [walizki, torby], torby na piesze wycieczki, 
elastyczne torby na odzież, uniwersalne torby sportowe, 
torby, torby plażowe, torby turystyczne, 21 kubki, kubki por-
celanowe, kubki papierowe, kubki plastikowe, kubki szkla-
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ne, filiżanki i kubki, kubki do napojów, kubki do kawy, kubki 
podróżne, kubki z uchem nie z metali szlachetnych, kubki 
wykonane z tworzyw sztucznych, 25 odzież treningowa, 
golfy [odzież], szorty [odzież], odzież wodoodporna, szali-
ki [odzież], paski [odzież], nauszniki [odzież], kombinezony 
[odzież], fartuchy [odzież], kurtki [odzież], chusty [odzież], 
topy [odzież], odzież gimnastyczna, daszki [odzież], odzież 
rekreacyjna, rękawiczki [odzież], swetry [odzież], kaptury 
[odzież], odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, 
body [odzież], odzież do biegania, ogrzewacze rąk [odzież], 
pikowane kurtki [odzież], majtki dziecięce [odzież], opaski 
na głowę [odzież], czapeczki na przyjęcia [odzież], kom-
plety odzieżowe ze spodenkami, 35 reklama radiowa, 
reklama zewnętrzna, reklama i marketing, reklama za po-
średnictwem telefonu, reklama i usługi reklamowe, rekla-
ma na billboardach elektronicznych, reklama w zakresie 
filmów kinowych, reklama za pośrednictwem sieci telefonii 
komórkowej, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, 
reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama 
online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, rekla-
ma poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, rekla-
ma on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama 
w Internecie dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, rekla-
ma poprzez przesyłanie materiałów reklamowych on-line 
dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyj-
ne, 41 prezentacja filmów, przedstawianie filmów, dystry-
bucja filmów, rozrywka filmowa, pokazy filmowe, produkcja 
filmów, produkcja filmów na taśmach filmowych, realizacja 
filmów animowanych, tworzenie filmów rysunkowych, 
produkcja filmów animowanych, wypożyczanie filmów wi-
deo, pokazy filmów wideo, produkcja spektakli, produkcja 
filmów długometrażowych, produkcja filmów kinemato-
graficznych, produkcja filmów kinowych, wypożyczanie 
filmów kinowych, realizacja filmów kinematograficznych, 
produkcja muzycznych filmów wideo, przygotowywanie 
napisów do filmów, realizacja filmów w studiach, produkcja 
filmów dla telewizji, produkcja przedstawień, produkcja fil-
mów w celach rozrywkowych, produkcja wcześniej nagra-
nych filmów wideo, produkcja wcześniej nagranych filmów 
kinowych, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja 
filmów wideo i DVD, produkcja filmów innych niż reklamo-
we, pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, pro-
dukcja radiowa, filmowa i telewizyjna, produkcja filmów 
na płytach DVD i CD-ROM.

(210) 474739 (220) 2017 07 28
(731) WODY KARPACKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno
(540) JAVA naturalna woda mineralna alkaliczna

(531) 27.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 woda mineralna [napoje].

(210) 474741 (220) 2017 07 28
(731) PPH TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Katowice

(540) FRESH PACK

(531) 26.01.02, 26.01.20, 27.05.01
(510), (511) 29 bita śmietana, jogurt, kefir, koktajle mleczne, 
masło, produkty mleczne, mleko, mleko sojowe, mleko ryżo-
we, napoje mleczne z przewagą mleka, ser.

(210) 474742 (220) 2017 07 28
(731) PPH TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Katowice

(540) Delicious selection GOAT

(531) 03.04.11, 03.04.13, 25.01.18, 09.01.10, 27.05.01, 26.11.02, 
29.01.13

(510), (511) 29 bita śmietana, jogurt, kefir, koktajle mleczne, 
masło, produkty mleczne, mleko, mleko sojowe, mleko ryżo-
we, napoje mleczne z przewagą mleka, ser.

(210) 474758 (220) 2017 07 28
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO EL-IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierniewice
(540) PRZEDSIĘBIORSTWO EL-IN SP. Z O.O.
(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi remontowe, usługi 
rozbiórkowe, usługi instalacyjne, budownictwo przemysło-
we, użyteczności publicznej, mieszkaniowe, wielorodzinne, 
jednorodzinne, energetyczne, kolejowe, kubaturowe, pod-
wodne, nawodne, ekologiczne, energooszczędne, budow-
nictwo małej architektury, architektury ogrodowej, parkowej 
i zieleni miejskiej, instalowanie systemów antywłamanio-
wych, monitoringu, powiadamiania i kontroli wejść, automa-
tyki i sterowania, przeciwpożarowych, wykonywanie insta-
lacji przesyłu energii, paliw, energetycznych, elektrycznych, 
świetlnych, grzewczych, kanalizacyjnych, oczyszczania ście-
ków, usługi budowlane i instalacyjne z dziedziny energii od-
nawialnej, kamieniarstwo, usługi wykonywania nawierzchni 
drogowych, brukarstwo, usługi robót ziemnych, nadzór bu-
dowlany, 42 doradztwo budowlane, usługi architektoniczne, 
usługi urbanistyczne, usługi z zakresu inżynierii technicznej 
w dziedzinie budownictwa, opracowywanie projektów 
technicznych z dziedziny budownictwa specjalistycznego, 
opracowywanie projektów wykonawczych do projektów ar-
chitektonicznych lub urbanistycznych, projektowanie obiek-
tów budowlanych, wnętrz, dróg, placów, boisk.
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(210) 474760 (220) 2017 07 28
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO EL-IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierniewice
(540) 

(531) 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi remontowe, usługi 
rozbiórkowe, usługi instalacyjne, budownictwo przemysło-
we, użyteczności publicznej, mieszkaniowe, wielorodzinne, 
jednorodzinne, energetyczne, kolejowe, kubaturowe, pod-
wodne, nawodne, ekologiczne, energooszczędne, budow-
nictwo małej architektury, architektury ogrodowej, parkowej 
i zieleni miejskiej, instalowanie systemów antywłamanio-
wych, monitoringu, powiadamiania i kontroli wejść, automa-
tyki i sterowania, przeciwpożarowych, wykonywanie insta-
lacji przesyłu energii, paliw, energetycznych, elektrycznych, 
świetlnych, grzewczych, kanalizacyjnych, oczyszczania ście-
ków, usługi budowlane i instalacyjne z dziedziny energii od-
nawialnej, kamieniarstwo, usługi wykonywania nawierzchni 
drogowych, brukarstwo, usługi robót ziemnych, nadzór bu-
dowlany, 42 doradztwo budowlane, usługi architektoniczne, 
usługi urbanistyczne, usługi z zakresu inżynierii technicznej 
w dziedzinie budownictwa, opracowywanie projektów 
technicznych z dziedziny budownictwa specjalistycznego, 
opracowywanie projektów wykonawczych do projektów ar-
chitektonicznych lub urbanistycznych, projektowanie obiek-
tów budowlanych, wnętrz, dróg, placów, boisk.

(210) 474763 (220) 2017 07 28
(731) POWERBIKE SPÓŁKA AKCYJNA, Dąbrowa
(540) iMX RACING

(531) 24.15.01, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 9 odzież ochronna, kaski ochronne, okulary, go-
gle, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi w zakresie 
sprzedaży hurtowej i detalicznej takich towarów jak: odzież 
ochronna, kaski ochronne, okulary, gogle, odzież, obuwie, 
nakrycia głowy.

(210) 474788 (220) 2017 07 31
(731) IMMERGAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) SI

(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, grzejni-
ków, kotłów i pozostałych urządzeń grzewczych, konsultacje 
budowlane, montaż i naprawa instalacji grzewczych, nadzór 
budowlany, naprawa pomp, usługi doradztwa budowlanego, 
usługi hydrauliczne, usługi instalacji i naprawy kotłów, bojle-
rów, urządzeń grzewczych, systemów kominowych, grzej-
ników, przepływowych podgrzewaczy C.W.U., zasobników 
C.W.U., termostatów i sterowników, zmiękczaczy wody, sys-
temów ogrzewania podłogowego, usługi instalacji i naprawy 
instalacji na panele słoneczne lub instalacji fotowoltaicznych .

(210) 474789 (220) 2017 07 31
(731) SPOIMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) Spoimax
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, cement, 
drogi (materiały do budowy i pokryć dróg), drogi (materiały 
wiążące do naprawy), klinkier (kruszywo), gips, wapno, żużel 
(materiał budowlany), 40 obróbka materiałów, unieszkodli-
wianie odpadów (przetwarzanie).

(210) 474790 (220) 2017 07 31
(731) ROSIAK DARIUSZ, GUDZOWSKI ROBERT MECENAS 

NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) DAWNA PRALNIA LOFT DESIGN
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, ban-
kowość, majątek nieruchomy.

(210) 474791 (220) 2017 07 31
(731) PACURA RAFAŁ, WNUK MATEUSZ ROXX MEDIA 

SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) ROXX

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi marketingowe, usługi agencji rekla-
mowych, produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, 
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, 
usługi w zakresie strategii rozwoju marki, 42 projektowanie 
graficzne, projektowanie animacji na rzecz innych, projek-
towanie materiałów drukowanych, projektowanie stron in-
ternetowych, doradztwo w projektowaniu stron Interneto-
wych, usługi testowania obciążenia stron internetowych.

(210) 474792 (220) 2017 07 31
(731) HOMA-KURCZAB AGNIESZKA NZOZ MEDIDENT DR 

N.MED. AGNIESZKA HOMA-KURCZAB NIEPUBLICZNY 
ŻŁOBEK MAJA AGNIESZKA HOMA KURCZAB 
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MAJA,  
Goczałkowice-Zdrój

(540) MAJA
(510), (511) 41 przedszkola, usługi przedszkoli, nauczanie 
przedszkolne, edukacja przedszkolna, usługi przedszko-
li [edukacja], usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], 
kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym.
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(210) 474793 (220) 2017 07 31
(731) HOMA-KURCZAB AGNIESZKA NZOZ MEDIDENT DR 

N.MED. AGNIESZKA HOMA-KURCZAB NIEPUBLICZNY 
ŻŁOBEK MAJA AGNIESZKA HOMA KURCZAB 
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MAJA,  
Goczałkowice-Zdrój

(540) MEDiDENT

(531) 02.09.10, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 konsultacje dentystyczne, pomoc stomato-
logiczna, stomatologia kosmetyczna, usługi kliniki denty-
stycznej, usługi ortodontyczne, usługi w zakresie wybielania 
zębów, doradztwo związane ze stomatologią, stomatologia 
z sedacją, wstawianie kamieni szlachetnych do protez denty-
stycznych, udzielanie informacji na temat stomatologii.

(210) 474802 (220) 2017 07 31
(731) SPOIMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) SPOIMAX

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, cement, 
drogi (materiały do budowy i pokryć dróg), drogi (materiały 
wiążące do naprawy), klinkier (kruszywo), gips, wapno, żużel 
(materiał budowlany), 40 obróbka materiałów, unieszkodli-
wianie odpadów (przetwarzanie).

(210) 474803 (220) 2017 07 31
(731) DĄBROWSKI NORBERT ENVILAB-EKO, Wrocław
(540) ENVILAB-EKO

(531) 01.17.11, 02.03.02, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 42 badania laboratoryjne.

(210) 474806 (220) 2017 07 31
(731) SENDOR MARIUSZ F.H.U. MARSEN,  

Zabierzów Bocheński

(540) GRUPA MARSEN www.marsen.biz

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługa doradztwa budowlanego, budownic-
two, tynkowanie, budownictwo przemysłowe, kamieniar-
stwo, malowanie, montaż rusztowań, murowanie, rozbiórka 
budynków, wynajem sprzętu budowlanego, zabezpieczenie 
przed wilgocią.

(210) 474807 (220) 2017 07 31
(731) JANSEN MARZENA, Dąbcze
(540) GREEN ROOFING SYSTEMS

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, bu-
dowlane (konstrukcje) niemetalowe, budynki niemetalo-
we przenośne, cegły, dachowe (łupki), dachowe (pokrycia) 
niemetalowe, dachówki niemetalowe, dachy (niemetalowe 
konstrukcje pokryć), deski [drewno budowlane], drewno bu-
dowlane, kominowe (deflektory) niemetalowe, kominowe 
(nasady) niemetalowe, kominy niemetalowe, konstrukcyjne 
elementy niemetalowe dla budownictwa, krokwie dachowe, 
materiały budowlane niemetalowe, łupkowa (dachówka), 
nadproża niemetalowe, papa, płyty budowlane niemetalo-
we, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podłogowe 
płytki niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawie-
rające ogniwa fotoelektryczne, rury drenażowe, wykończe-
niowe elementy dachów, niemetalowe, 31 ziarna i produkty 
rolne, cebulki kwiatowe, choinki, algarobilla, dodatki do pasz 
nie do celów leczniczych, drzewa [rośliny], jagody jałowca, 
jedwabniki, jęczmień, kasze dla drobiu, kora surowa, korze-
nie jadalne, krzewy, krzewy róż, kwiaty naturalne, orzechy, 
orzechy laskowe, otręby zbożowe, owies, owoce świeże, 
pasza dla zwierząt tucznych, pasze dla bydła, pory, pszenica, 
rośliny, rośliny strączkowe świeże, sadzonki, warzywa świeże, 
winorośle, ziarna [nasiona], ziarna [zboże], ziarno do żywienia 
zwierząt, ziemniaki.

(210) 474810 (220) 2017 07 31
(731) KRASKA MICHAŁ, Gdynia
(540) SenioVita

(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 domy opieki dla osób w podeszłym wie-
ku, 44 świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi 
ludźmi.
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(210) 474819 (220) 2017 07 31
(731) TYRAKOWSKI PAWEŁ, Nowa Sól
(540) maxmoto.pl

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
za pośrednictwem sieci Internet i w punktach sprzedaży 
w zakresie: części konstrukcyjnych dla motocykli, silników 
dla motocykli, kół do motocykli, opon do motocykli, dętek 
do opon motocykli, oświetlenia do motocykli, kasków mo-
tocyklowych, kufrów motocyklowych, toreb na motocykl, 
sakw bocznych motocyklowych, odzieży do jazdy na moto-
cyklu, butów motocyklowych, gogli dla motocyklistów, sznu-
rów do mocowania do pojazdów, urządzeń nawigacyjnych 
GPS, alarmów do pojazdów, plecaków, dopasowanych po-
krowców na motocykle, środków czyszczących, olei silniko-
wych, olei przekładniowych, smarów, płynów hamulcowych, 
filtrów oleju do silników, filtrów paliwa, filtrów powietrza, 
narzędzi mechanicznych, 37 konserwacja, serwis i naprawa 
pojazdów.

(210) 474821 (220) 2017 07 31
(731) ROSIŃSKI JAKUB, Sopot
(540) DRIFTPATRIOT

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, formula-
rze [blankiety, druki], materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem aparatów), pióra i długopisy [artykuły biurowe], 
18 torby szkolne [z paskiem na ramię], parasole, plecaki, prze-
ciwsłoneczne parasole, torby na zakupy na kółkach, torby 
na zakupy, torby turystyczne, torby plażowe, podróżne torby 
na ubranie, torby, 22 markizy z materiałów tekstylnych, torby 
do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, 
markizy z tworzyw sztucznych, 25 odzież dla kierowców sa-
mochodowych, czapki [nakrycia głowy], odzież, daszki [na-
krycia głowy], 27 dywaniki i maty samochodowe, 28 balony, 
zabawki, 32 bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki, 
woda [napoje], woda mineralna [napoje], owocowe nektary, 
bezalkoholowe, napoje sportowe wzbogacane proteina-
mi, napoje orzeźwiające, 34 zapalniczki dla palaczy, zapałki, 
pudełka na zapałki, 35 rozpowszechnianie reklam, reklama, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, reklama on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej, sprzedaż detaliczna i hurtowa 
na rzecz osób trzecich następujących towarów: samochodo-
we rury wydechowe, samochodowe bloki cylindrów, miski 
olejowe samochodowe, podnośniki samochodowe, odku-
rzacze samochodowe, akumulatory samochodowe, radia sa-
mochodowe, samochodowe zestawy audio, samochodowe 
zestawy stereo, głośniki samochodowe, anteny samochodo-
we, telefony samochodowe, samochodowe urządzenia ste-
reofoniczne, uchwyty samochodowe do telefonów, reflek-
tory samochodowe, lampki samochodowe do map, części 
i akcesoria do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów lądo-
wych, części nadwozia pojazdów, części hamulcowe do sa-
mochodów, części konstrukcyjne do samochodów, części 
wykończenia wnętrza samochodów, części karoserii do po-

jazdów, fotele samochodowe, siedzenia samochodowe, koła 
samochodowe, łańcuchy samochodowe jazda, samocho-
dowe bagażniki dachowe, samochodowe skrzynie biegów, 
przednie szyby samochodowe, samochodowe systemy 
alarmowe, szyby tylne samochodowe, podwozia samocho-
dowe, zapalniczki samochodowe, zderzaki samochodowe, 
nadwozia samochodowe, maski samochodowe, zagłówki 
samochodowe, klaksony samochodowe, zasłony ekrany 
przeciwsłoneczne samochodowe, poduszki na siedzenia 
samochodowe, resory, sprężyny amortyzujące samochodo-
we, pokrowce na siedzenia samochodowe ukształtowane 
lub dopasowane, odzież dla kierowców samochodowych, 
rękawiczki samochodowe, napoje energetyzujące, napoje 
energetyzujące zawierające kofeinę, napoje energetyzujące 
nie do celów medycznych, napoje witaminizowane, napo-
je orzeźwiające, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, 
napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające 
elektrolity, w tym za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-
-line), sprzedaż wysyłkowa powyższych towarów, marketing, 
reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, re-
klama na stronach internetowych, rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, prezentacja oferty handlowej w Inter-
necie, organizowanie i współudział w targach, wystawach 
i pokazach, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
prowadzenie punktów informacji konsumenckiej, prezen-
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży deta-
licznej i hurtowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
38 przesyłanie wiadomości, wynajem sprzętu telekomunika-
cyjnego, 39 wypożyczanie pojazdów, udzielanie wskazówek 
o trasie dojazdu do celów podróży, usługi w zakresie organi-
zowania wycieczek, 41 organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], udostępnianie obiektów i sprzętu sportowe-
go, organizowanie zawodów sportowych, wynajmowanie 
obiektów sportowych, organizowanie wyścigów samocho-
dowych, szkolenia w zakresie wyścigów samochodowych, 
organizowanie wyścigów samochodowych stock car, roz-
rywka w postaci wyścigów samochodowych, organizowanie 
rajdów, tras i wyścigów samochodowych, 42 projektowanie 
samochodów, projektowanie samochodów wyścigowych.

(210) 474822 (220) 2017 07 31
(731) ROSIŃSKI JAKUB, Sopot
(540) DRIFT LIFE

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, for-
mularze [blankiety, druki], materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe (z wyjątkiem aparatów), pióra i długopisy [artykuły 
biurowe], 18 torby szkolne [z paskiem na ramię], parasole, 
plecaki, przeciwsłoneczne parasole, torby na zakupy na kół-
kach, torby na zakupy, torby turystyczne, torby plażowe, 
podróżne torby na ubranie, torby, 22 markizy z materia-
łów tekstylnych, torby do pakowania [koperty, woreczki] 
z materiałów tekstylnych, markizy z tworzyw sztucznych, 
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25 odzież dla kierowców samochodowych, czapki [nakry-
cia głowy], odzież, daszki [nakrycia głowy], 27 dywaniki 
i maty samochodowe, 28 balony, zabawki, 32 bezalkoholo-
we napoje z soków owocowych, soki, woda [napoje], woda 
mineralna [napoje], owocowe nektary, bezalkoholowe, na-
poje sportowe wzbogacane proteinami, napoje orzeźwia-
jące, 34 zapalniczki dla palaczy, zapałki, pudełka na zapałki, 
35 rozpowszechnianie reklam, reklama, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, sprzedaż detaliczna i hurtowa na rzecz 
osób trzecich następujących towarów: samochodowe rury 
wydechowe, samochodowe bloki cylindrów, miski olejowe 
samochodowe, podnośniki samochodowe, odkurzacze sa-
mochodowe, akumulatory samochodowe, radia samocho-
dowe, samochodowe zestawy audio, samochodowe zesta-
wy stereo, głośniki samochodowe, anteny samochodowe, 
telefony samochodowe, samochodowe urządzenia stereo-
foniczne, uchwyty samochodowe do telefonów, reflekto-
ry samochodowe, lampki samochodowe do map, części 
i akcesoria do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów 
lądowych, części nadwozia pojazdów, części hamulcowe 
do samochodów, części konstrukcyjne do samochodów, 
części wykończenia wnętrza samochodów, części karoserii 
do pojazdów, fotele samochodowe, siedzenia samocho-
dowe, koła samochodowe, łańcuchy samochodowe jazda, 
samochodowe bagażniki dachowe, samochodowe skrzy-
nie biegów, przednie szyby samochodowe, samochodowe 
systemy alarmowe, szyby tylne samochodowe, podwozia 
samochodowe, zapalniczki samochodowe, zderzaki sa-
mochodowe, nadwozia samochodowe, maski samocho-
dowe, zagłówki samochodowe, klaksony samochodowe, 
zasłony ekrany przeciwsłoneczne samochodowe, poduszki 
na siedzenia samochodowe, resory, sprężyny amortyzują-
ce samochodowe, pokrowce na siedzenia samochodowe 
ukształtowane lub dopasowane, odzież dla kierowców 
samochodowych, rękawiczki samochodowe, napoje ener-
getyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 
napoje energetyzujące nie do celów medycznych, napoje 
witaminizowane, napoje orzeźwiające, napoje bezalkoho-
lowe, napoje izotoniczne, napoje dla sportowców, napoje 
dla sportowców zawierające elektrolity, w tym za pośred-
nictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa 
powyższych towarów, marketing, reklama radiowa, reklama 
telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach inter-
netowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie 
i współudział w targach, wystawach i pokazach, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, prowadzenie punk-
tów informacji konsumenckiej, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, 38 przesyłanie wiado-
mości, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, 39 wypoży-
czanie pojazdów, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu 
do celów podróży, usługi w zakresie organizowania wycie-
czek, 41 organizowanie konkursów [edukacja lub rozryw-
ka], udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, organi-
zowanie zawodów sportowych, wynajmowanie obiektów 
sportowych, organizowanie wyścigów samochodowych, 
szkolenia w zakresie wyścigów samochodowych, organi-
zowanie wyścigów samochodowych stock car, rozrywka 
w postaci wyścigów samochodowych, organizowanie raj-
dów, tras i wyścigów samochodowych, 42 projektowanie 
samochodów, projektowanie samochodów wyścigowych.

(210) 474841 (220) 2017 08 01
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) FLEXOLIA
(510), (511) 5 preparaty na stawy, chrząstki, kości.

(210) 474852 (220) 2017 08 01
(731) ZIELONA WIEŻA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Zielona wieża

(531) 05.03.11, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące franchisingu, administrowanie działalnością 
gospodarczą w zakresie franchisingu, 41 edukacja przed-
szkolna, nauczanie przedszkolne, przedszkola, nauczanie 
i szkolenia, organizowanie i prowadzenie warsztatów szko-
leniowych, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przed-
szkolnym, 43 placówki opieki dziennej nad przedszkolakami 
i małymi dziećmi, żłobki i ośrodki opieki dziennej, opieka nad 
dziećmi w żłobkach.

(210) 474853 (220) 2017 08 01
(731) RABE-PROKOPCZYK MONIKA EWA, Żary
(540) R REGIONALNA gazeta powiatów

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 gazeta, 35  prowadzenie reklamy w formie 
ogłoszeń prasowych i specjalnych wydań, w postaci plaka-
tów, plansz, szyldów i innych znaków graficznych, na wy-
stawach, imprezach oraz w miejscach publicznych przezna-
czonych do tego celu, świadczenie usług kolportażowych 
i akwizycyjnych w zakresie objętym tą klasą, konsultacyjno 
- doradczych w zakresie objętym tą klasą, pośrednictwa or-
ganizacyjnego w zakresie imprez, usługi w zakresie sprzeda-
ży miejsc / czasu na reklamę, badania i usługi konsultacyjne 
dotyczące mediów, planowanie, kupowanie i pertraktacje 
dotyczące powierzchni reklamowych, doradztwo w zakre-
sie reklamy, marketingu i public relations, organizowanie 
wystaw i targów w celach handlowych lub (i) reklamowych, 
usługi w zakresie badań i analiz rynku, usługi reklamowe 
w zakresie tworzenia wizerunku, publikowanie, uaktualnie-
nie i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklamy 
prasowe, telewizyjne, ogłoszenia reklamowe, publikowanie 
tekstów reklamowych, organizowanie kampanii reklamo-
wych, 41 wydawanie gazety pod nazwą GAZETA POWIA-
TÓW REGIONALNA, wydawanie książek, broszur i folderów, 
wydawnictw akcydensowych, wydawnictwa cyklicznych 
i periodycznych.
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(210) 474854 (220) 2017 08 01
(731) ANDCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgorzała
(540) Andcom
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy systemów 
operacyjnych, kodowane programy, systemy komputero-
we, komputerowe programy operacyjne, oprogramowanie 
komputerowych systemów operacyjnych, zintegrowane 
pakiety oprogramowania, 9 wbudowane oprogramowanie 
operacyjne, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje 
mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputero-
wymi do noszenia na sobie, interaktywne oprogramowanie 
komputerowe, interaktywne oprogramowanie komputero-
we umożliwiające wymianę informacji, komputerowe opro-
gramowanie użytkowe, oprogramowanie do analizy danych 
biznesowych, oprogramowanie do aranżowania transakcji 
on-line, oprogramowanie do przetwarzania danych do prze-
twarzania tekstu, oprogramowanie do przetwarzania trans-
akcji biznesowych, oprogramowanie do tabletów, oprogra-
mowanie do telefonów komórkowych, oprogramowanie 
do udostępniania plików, oprogramowanie do zarządzania 
finansami, oprogramowanie do zarządzania przedsiębior-
stwem, oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, 
oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, 
oprogramowanie komputerowe do zarządzania doku-
mentami, oprogramowanie komputerowe umożliwiające 
dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu, opro-
gramowanie użytkowe, oprogramowanie wspomagające, 
platformy oprogramowania komputerowego, programy 
do magazynowania danych, programy do przetwarzania da-
nych, programy komputerowe do zarządzania projektami.

(210) 474855 (220) 2017 08 01
(731) RABE-PROKOPCZYK MONIKA EWA, Żary
(540) nasza REGIONALNA

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 gazeta, 35 prowadzenie reklamy w formie 
ogłoszeń prasowych i specjalnych wydań, w postaci plaka-
tów, plansz, szyldów i innych znaków graficznych, na wy-
stawach, imprezach oraz w miejscach publicznych przezna-
czonych do tego celu, świadczenie usług kolportażowych 
i akwizycyjnych w zakresie objętym tą klasą, konsultacyjno 
- doradczych w zakresie objętym tą klasą, pośrednictwa or-
ganizacyjnego w zakresie imprez, usługi w zakresie sprzeda-
ży miejsc / czasu na reklamę, badania i usługi konsultacyjne 
dotyczące mediów, planowanie, kupowanie i pertraktacje 
dotyczące powierzchni reklamowych, doradztwo w zakre-
sie reklamy, marketingu i public relations, organizowanie 
wystaw i targów w celach handlowych lub (i) reklamowych, 
usługi w zakresie badań i analiz rynku, usługi reklamowe 
w zakresie tworzenia wizerunku, publikowanie, uaktualnie-
nie i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklamy 
prasowe, telewizyjne, ogłoszenia reklamowe, publikowanie 
tekstów reklamowych, organizowanie kampanii reklamo-
wych, 41 wydawanie gazety pod nazwą NASZA REGIONAL-
NA, wydawanie książek, broszur i folderów, wydawnictw ak-
cydensowych, wydawnictwa cyklicznych i periodycznych.

(210) 474856 (220) 2017 08 01
(731) DEMURAT MARCIN INNA PERSPEKTYWA, Olsztyn
(540) PROJEKT EGOISTKA
(510), (511) 9 książki audio, dane zapisane elektronicznie, 
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tek-
stowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, biuletyny 
elektroniczne do pobrania, e-booki, edukacyjne materiały 
na zajęcia do pobrania, filmy animowane, filmy do pobra-
nia, filmy wideo, fotografie cyfrowe do pobrania, 16 książki, 
książki informacyjne, książki edukacyjne, książki religijne, 
okładki książkowe, bilety wstępu, biuletyny informacyjne, 
biuletyny [materiały drukowane], książki beletrystyczne, 
książki niebeletrystyczne, książki upominkowe, ilustrowa-
ne albumy, periodyki [czasopisma], czasopisma [periodyki], 
czasopisma z plakatami, 41 dystrybucja filmów, informacje 
dotyczące edukacji, informacje o edukacji, szkolenia perso-
nelu, szkolenia nauczycieli, szkolenia biznesowe, szkolenia 
edukacyjne, kursy samoświadomości [szkolenia], usługi 
szkolenia personelu, nauczanie i szkolenia, prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], szkolenia dla dorosłych, edycja dru-
ków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów 
reklamowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków, 
innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przy-
gotowanie materiałów do publikacji, komputerowy skład 
drukarski [DTP], konsultacje edytorskie, korekta rękopisów, 
multimedialne wydania czasopism, multimedialne wyda-
nia gazet, multimedialne wydania magazynów, multime-
dialne wydania publikacji elektronicznych, muzyczne usłu-
gi wydawnicze, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy 
do celów innych niż reklamowe, pisanie scenariuszy filmo-
wych, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], pisa-
nie tekstów, innych niż teksty reklamowe, do nadawania 
za pośrednictwem usług teletekstu, programowanie serwi-
sów informacyjnych do transmisji przez Internet, publikacja 
broszur, publikacja czasopism, publikacja elektroniczna on-
-line periodyków i książek, publikacja gazet elektronicznych 
on-line, publikacja i redagowanie książek, dostarczanie in-
formacji dotyczących książek, fotoreportaże, dostarczanie 
rozrywki w postaci nagranej muzyki, organizacja wystaw 
w celach szkoleniowych, organizacja wystaw w celach 
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organizacja 
konferencji edukacyjnych, organizacja konkursów edu-
kacyjnych, organizacja seminariów, organizacja wystaw 
do celów kulturalnych lub edukacyjnych, edycja nagrań au-
dio, edycja nagrań wideo, fotografia, fotografia portretowa, 
akademie, analizowanie wyników testów i danych eduka-
cyjnych dla osób trzecich, badania edukacyjne, budowanie 
zespołu (edukacja), coaching w zakresie życia osobistego 
[life coaching], doradztwo specjalistyczne w zakresie edu-
kacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, do-
radztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w za-
kresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo 
w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo w zakresie 
szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szkoleń, do-
radztwo w zakresie treningu fizycznego, doradztwo zawo-
dowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub 
szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja], doradz-
two zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edu-
kacyjne], dostarczanie informacji dotyczących edukacji, 
dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja, edukacja 
dorosłych.
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(210) 474859 (220) 2017 08 01
(731) AUCHAN HOLDING, Croix, FR
(540) ŻYĆ LEPIEJ Auchan

(531) 02.09.01, 03.07.13, 03.07.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama zewnętrzna, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom (punkty informacji konsumenckiej) w celu sprze-
daży towarów, wszystkie usługi związane ze zdrowiem, od-
żywianiem i samopoczuciem fizycznym, 41 usługi doradcze 
w zakresie aktywności fizycznej i dobrego samopoczucia, 
usługi trenerskie w zakresie sportu, gry i konkursy związane 
ze zdrowiem, odżywianiem i samopoczuciem fizycznym, 
nauczanie, nauczanie i edukacja związane ze zdrowiem, od-
żywianiem i samopoczuciem fizycznym, alergiami pokarmo-
wymi i nietolerancjami pokarmowymi, 44 usługi doradcze 
w zakresie składu produktów żywnościowych i produktów 
nieżywnościowych, usługi doradcze związane z wartościa-
mi odżywczymi produktów spożywczych, usługi doradcze 
w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie 
alergii i nietolerancji pokarmowych.

(210) 474863 (220) 2017 08 01
(731) TROCKA ANNA, Warszawa
(540) LAVIE MAGAZINE

(531) 27.05.17, 27.05.01
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], gazety.

(210) 474864 (220) 2017 08 01
(731) PSSE MEDIA OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) PSSE Media Operator

(531) 26.11.03, 27.05.01, 26.11.25, 29.01.13
(510), (511) 39 dostawa energii elektrycznej, dystrybucja 
energii.

(210) 474866 (220) 2017 08 01
(731) DGP DONIEC GÓRECKI POTOPLAK SPÓŁKA JAWNA, 

Kraków
(540) DGP

(531) 26.04.08, 27.05.17, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, usługi 
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania 
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed-
siębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi po-
datkowe, usługi marketingowe, pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, 36 analizy finansowe, usługi 
finansowe, pieniężne i bankowe, 41 organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kon-
gresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole-
nie], 45 badania prawne, doradztwo w zakresie własności 
intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania kompu-
terowego [usługi prawne], licencjonowanie własności in-
telektualnej, mediacje, rejestrowanie nazw domen [usługi 
prawne], usługi pomocy w sprawach spornych, usługi 
alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi prawne 
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usłu-
gi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.

(210) 474867 (220) 2017 08 01
(731) KALYCIOK ROMUALD, Nędza
(540) Fish
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, 
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wen-
tylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 
akcesoria łazienkowe, agregaty klimatyzacyjne i chłod-
nicze, aparatura grzewcza na energię słoneczną, apara-
tura i instalacje chłodnicze, armatura bezpieczeństwa 
do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, automatyczne 
urządzenia do regulacji temperatury do grzejników cen-
tralnego ogrzewania, ciśnieniowe zbiorniki wody, cen-
tralne instalacje klimatyzacyjne, instalacje i urządzenia 
do grzania, ogrzewania, chłodzenia i wentylacji, grzejniki, 
kolektory słoneczne, kotły, palniki, bojlery i podgrzewa-
cze, zbiorniki wody, wymienniki ciepła, zawory, pompy 
ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, urządze-
nia do nadzoru ciśnienia, sterowniki termiczne ( zawory ) 
do grzejników centralnego ogrzewania, sterowniki elektro-
magnetyczne do automatycznej obsługi zaworów ( części 
instalacji grzewczych ), reagujące na zmiany temperatury 
sterowniki zaworów ( części instalacji grzewczych ).

(210) 474952 (220) 2017 08 03
(731) EURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ignatki
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(540) reVito

(531) 01.15.15, 05.03.11, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 5 herbata lecznicza, preparaty medyczne 
do odchudzania, suplementy diety dla ludzi, preparaty wi-
taminowe, zioła lecznicze, 29 owoce suszone, kandyzowane, 
lukrowane, konserwowane, chipsy i chrupki owocowe, ro-
dzynki, orzechy i migdały, bakalie i mieszanki bakaliowe, wa-
rzywa suszone, oleje jadalne, nasiona jadalne, ziarna, pestki, 
przyprawy, 30 płatki zbożowe śniadaniowe, musli, mieszanki 
płatków zbóż i bakalii, herbata, kawa, kakao, cukier, preparaty 
roślinne zastępujące kawę, yerba mate, zioła przetworzone, 
zioła suszone.

(210) 474953 (220) 2017 08 03
(731) EURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ignatki
(540) PERFECT plast

(531) 24.13.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 5 plastry, materiały opatrunkowe.

(210) 474955 (220) 2017 08 03
(731) KUKUŁA MONIKA BUTTERFLY KIDS, Wadowice
(540) Butterfly Kids

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 buty sznurowane, buty za kostkę, cholew-
ki do obuwia, obuwie, opaski na głowę, sandały, 26 deko-
racyjne akcesoria do włosów, dodatki do ubrań, klamerki 
do włosów, kokardy do włosów, kwiaty sztuczne, ozdoby 
do obuwia, ozdoby do ubrań, przepaski do włosów, spinki 
do włosów, sznurowadła do butów, wsuwki do włosów.

(210) 474969 (220) 2017 08 03
(731) SETLAK MARCIN BRANDELAW, Lublin
(540) IP DESK

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 instalacja oprogramowania komputerowego, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, aktualizowa-
nie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], rozwiązywanie problemów z oprogra-
mowaniem komputerowym [pomoc techniczna], usługi 
konsultacyjne związane z obsługą oprogramowania kom-
puterowego, utrzymywanie baz danych, wynajem opro-
gramowania do zarządzania bazami danych, tymczasowe 
udostępnianie niepobieralnego oprogramowania kompute-
rowego do przygotowywania i zarządzania bazami danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu i Interne-
tu, udostępnianie oprogramowania do zarządzania informa-
cjami w zakresie prawa własności intelektualnej, zarządzanie 
i udostępnianie baz danych, doradztwo w zakresie elektro-
nicznego przetwarzania danych.

(210) 474979 (220) 2017 08 03
(731) KRĘCICHWOST KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO, 

Stalowa Wola
(540) chrupak
(510), (511) 30 pieczywo świeże, pieczywo chrupkie, pie-
czywo bezglutenowe, pieczywo bezdrożdżowe, pieczywo 
konserwowane, pieczywo cukiernicze, świeże wyroby ciast-
karskie i ciastka, konserwowane wyroby ciastkarskie i ciastka, 
suchary, maca, przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, chipsy 
zbożowe, gofry, krakersy, wafle, biszkopty, herbatniki, ciastka 
suche.

(210) 474981 (220) 2017 08 03
(731) KRĘCICHWOST KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO, 

Stalowa Wola
(540) chrupak

(531) 05.07.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 pieczywo świeże, pieczywo chrupkie, pie-
czywo bezglutenowe, pieczywo bezdrożdżowe, pieczywo 
konserwowane, pieczywo cukiernicze, świeże wyroby ciast-
karskie i ciastka, konserwowane wyroby ciastkarskie i ciastka, 
suchary, maca, przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, chipsy 
zbożowe, gofry, krakersy, wafle, biszkopty, herbatniki, ciastka 
suche.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

2

WyKaz  KlasoWy  zNaKóW  toWaroWych 
zgłoszoNych  W  trybie  KrajoWym 

po  dNiu  14  KWietNia  2016 r.

1

1 470671, 470673, 472667, 473079, 473144, 473418, 473530, 473560, 474439, 474717

2 473144

3 470778, 471123, 471124, 471931, 472098, 472415, 472667, 472699, 473016, 473144, 473240, 473282, 473306, 
473411, 473418, 473435, 473721, 473840, 473842, 473877, 474439, 474530, 474531, 474532, 474537, 474539, 
474547

4 470577, 470580, 473418

5 464654, 465677, 465678, 470576, 470582, 471931, 472699, 473016, 473282, 473306, 473411, 473455, 473599, 
473721, 473840, 473842, 473989, 474103, 474118, 474169, 474344, 474374, 474439, 474530, 474531, 474532, 
474537, 474539, 474547, 474675, 474678, 474841, 474952, 474953

6 471399, 472654, 473079, 473361, 473567

7 469157, 471399, 471437, 471438, 472900, 472901, 474368

8 469157, 471437, 471438, 472699, 474355

9 455096, 462390, 471437, 471438, 471742, 472347, 472634, 472806, 473246, 473306, 473328, 473345, 473432, 
473623, 473957, 474348, 474686, 474718, 474729, 474763, 474854, 474856

10 474350, 474354, 474533, 474675

11 469157, 470589, 472654, 473418, 473540, 473874, 474435, 474686, 474867

12 471159, 471437, 471438, 473418, 473623, 474543, 474611

14 470577, 470580, 472968, 473486, 473685, 473993, 474601

16 471855, 472347, 472666, 473328, 473345, 473413, 473488, 473489, 473736, 473809, 473854, 473859, 474037, 
474105, 474202, 474355, 474608, 474725, 474821, 474822, 474853, 474855, 474856, 474863

17 471399, 471855, 473361, 473560

18 472181, 473488, 473489, 473685, 473723, 474729, 474821, 474822

19 471399, 472401, 472453, 472654, 473003, 473097, 473099, 473361, 474789, 474802, 474807

20 472654, 473833, 473854, 473859, 474355, 474611

21 473441, 473443, 473444, 473446, 473447, 473854, 473859, 474355, 474729

22 474821, 474822

25 458476, 465678, 471248, 471249, 471250, 473306, 473325, 473405, 473441, 473443, 473444, 473446, 473447, 
473488, 473489, 473623, 473675, 473685, 473723, 473993, 474125, 474385, 474408, 474449, 474671, 474729, 
474763, 474821, 474822, 474955

26 470778, 473488, 473489, 473549, 474955

27 473361, 473833, 473934, 474428, 474821, 474822

28 471159, 472347, 472883, 473405, 473623, 473833, 474821, 474822

29 470267, 473266, 473306, 473323, 473352, 473411, 473530, 474118, 474124, 474672, 474741, 474742, 474952

30 458822, 458823, 465677, 465678, 470009, 470011, 470267, 471386, 471392, 471393, 471396, 472224, 472392, 
472825, 473237, 473266, 473306, 473393, 473411, 473530, 473841, 474063, 474151, 474952, 474979, 474981

31 470336, 473306, 473323, 473411, 474118, 474124, 474439, 474807

32 471114, 472606, 473306, 473411, 473422, 473426, 473547, 473562, 474088, 474092, 474110, 474113, 474151, 
474559, 474564, 474587, 474739, 474821, 474822

33 472077, 472206, 472461, 473302, 473305, 473335, 473482, 474041, 474044

34 472797, 473306, 474821, 474822
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35 463065, 465601, 469031, 469361, 470577, 470580, 470671, 470673, 471248, 471249, 471250, 471796, 471872, 
471931, 472077, 472181, 472224, 472347, 472401, 472634, 472789, 472790, 472791, 472806, 473003, 473009, 
473010, 473079, 473282, 473306, 473323, 473325, 473328, 473411, 473413, 473432, 473488, 473489, 473523, 
473535, 473547, 473623, 473675, 473685, 473701, 473721, 473729, 473736, 473780, 473809, 473874, 473901, 
473957, 474037, 474051, 474052, 474098, 474134, 474202, 474338, 474348, 474371, 474388, 474408, 474428, 
474474, 474622, 474681, 474729, 474763, 474791, 474819, 474821, 474822, 474852, 474853, 474855, 474859, 
474866

36 463065, 470123, 470124, 470125, 471413, 471742, 471796, 472789, 472790, 472791, 473200, 473202, 473205, 
473210, 473614, 473615, 473672, 473673, 473675, 473729, 474100, 474319, 474601, 474790, 474866

37 455096, 458476, 463065, 471399, 471437, 471438, 471872, 472806, 473200, 473202, 473205, 473540, 473729, 
473874, 473901, 474134, 474435, 474681, 474686, 474758, 474760, 474788, 474806, 474819

38 469031, 471742, 472347, 473246, 473488, 473489, 473957, 474037, 474348, 474608, 474725, 474821, 474822

39 471143, 471170, 472789, 472790, 472791, 473210, 473411, 473413, 473454, 473523, 473686, 473729, 474821, 
474822, 474864

40 458476, 462390, 471399, 472785, 474681, 474789, 474802

41 469031, 470671, 470673, 471796, 472077, 472347, 472699, 473009, 473010, 473160, 473246, 473306, 473312, 
473319, 473328, 473345, 473413, 473430, 473535, 473736, 473809, 473893, 473957, 474037, 474098, 474358, 
474371, 474608, 474675, 474718, 474725, 474729, 474792, 474821, 474822, 474852, 474853, 474855, 474856, 
474859, 474866

42 455096, 463065, 469031, 469361, 470267, 470333, 471399, 471742, 471796, 472806, 473200, 473202, 473205, 
473306, 473312, 473432, 473560, 473729, 473809, 473901, 474348, 474371, 474435, 474474, 474608, 474718, 
474758, 474760, 474791, 474803, 474821, 474822, 474969

43 470267, 471143, 472077, 472318, 472347, 472699, 472825, 473413, 473488, 473489, 473672, 473673, 474151, 
474810, 474852

44 462390, 470671, 470673, 470778, 471872, 472423, 472699, 473009, 473010, 473306, 473312, 473701, 473893, 
474098, 474338, 474429, 474722, 474793, 474810, 474859

45 470123, 470124, 470125, 471796, 472806, 474718, 474866
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Numer  

zgłoszenia
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WykaZ  alfabetycZNy  ZNakóW  toWaroWych  ZgłosZoNych 
W trybie krajoWym  po  dNiu  14  kWietNia  2016 r.

24 ERGO HESTIA POMOC 473614

24 ERGO HESTIA POMOC 473615

A.D. 1891 SOPLICA Przepalana -KLASYCZNA-  
-KUNSZT TRADYCJI OD POKOLEŃ  
S C B Kasprowicz JAKOŚĆ GWARANTOWANA 474041

A.D. 1891 SOPLICA Przepalana -Z SUSZEM  
OWOCOWYM- KUNSZT TRADYCJI  
OD POKOLEŃ SC B Kasprowicz J 
AKOŚĆ GWARANTOWANA 474044

AA Black Detox 474532

AA Carbon in jelly 474547

AA Color Detox 474530

AA Colour Detox 474531

AA Green Detox 474537

AA Red Detox 474539

AC KLIMAT 474435

ADBOX 474105

aeroprime 470589

akademia bohaterów przyszłości 473160

aleja win 474622

ALLINS 473901

Andcom 474854

APTEKA 474338

ariespower 471437

aril exclusive sofia 473840

aril exclusive 473842

ASI 473010

aspen 474678

B BACHOWSKI 473723

bailango 474355

BATO 473144

Baum 473079

BeamUp 471742

BeClinic 471931

BeFit 473599

Behaviolytics 473432

BENEFIA 474100

BEZ KALORII BEZ SUBSTANCJI  
KONSERWUJĄCYCH I SŁODZĄCYCH 473422

Biały Domek 474408

Biblioteka Piłkarstwa Polskiego PZPN 474608

Biebrzańskie PIWO WSPIERAJĄCE NATURĘ 473547

BIELENDA BOTANIC SPA RITUALS 473435

BOMBER 471248

Butterfly Kids 474955

CARRIERO MARE DAL 1923 473323

CERTYFIKAT DOBREGO SMAKU SMACZNEGO  
MAHLZEIT BON APPÉTIT VÄLSMAKANDE  
SAPORITO ENJOY GUTEN APPETIT 473859

Chłodnik 473302

chrupak 474979

chrupak 474981

CIASTO gościnne z kremem  
i nadzieniem truskawkowym 474063

clip logistyka 473210

Cukiernia Urbańscy 472224

CZARY MAMY 465677

DAWNA PRALNIA LOFT DESIGN 474790

Delicious selection GOAT 474742

DENT KRAKÓW Stomatologia  
Implantologia Ortodoncja 474429

DEODORIC 470582

DGP 474866

DiatoNat 474439

DIPRODERM 473989

DISCO PLAY TV 473957

dobry LEMON Z NAJLEPSZYCH ODMIAN  
JABŁEK I LIMONEK 472461

DOMAR development 463065

domito 474686

DONALD PIWO TYPU LAGER  
Niemiecka Receptura 474559

donatello extravaganzza 473841

Dr.G MYSKINMENTOR Dr.G 472098

DRIFT LIFE 474822

DRIFTPATRIOT 474821

DYSPERBIT 472453

EASI 473009

EFEKTZ 474169

EKSPRESTRANSFER 473523

ELSIOR 473405

EMPATROX RESEARCH  
AND PHARMACEUTICAL QUALITY 473016

ENVILAB-EKO 474803

FESTIWAL WÓDKI 472077

Fish 474867

FLEXOLIA 474841

FLIS Happy FROLA  
STRAWBERRY & YOGHURT WAFERS 471386

FLIS Happy Smile rolls Strawberry & yoghurt 471396

FLIS Happy Swing Strawberry & yoghurt Delight 471392

FLIS Happy Wafers Cocoa 458822
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FLIS Happy Wafers Strawberry & yoghurt 471393

FLIS Happy Wafers Vanilla 458823

Fonica 473097

FONKO 473540

FOREVER POLAND 473486

FORUM TRENINGU 473893

FRESH PACK 474741

FRU’IT 474092

fruitboard 472883

GIFT DESIGN 474388

GOFROŻEK 473393

golden base 472797

GRAND MOULIN 472206

green PARKING 473729

GREEN ROOFING SYSTEMS 474807

GRUPA MARSEN www.marsen.biz 474806

hanzacafé 472318

HARPIA 471249

HELLENA FRU’IT 474088

HELPA 465678

Hercules 474368

HG HAIR GENUS Your Secret Hair 473549

HISZPANIA TO CZĘŚĆ CIEBIE ESPANA 473413

HOLIST agro 470671

HOLIST agro 470673

HOMECO 473877

Hubba Bubba ORIGINAL BUBBLE GUM DRINK 474587

iMX RACING 474763

INFINITE PAPERLESS 474348

INNOMENTORS 471796

interGRAWA 474385

IP DESK 474969

iStand 474350

iWalk 474354

JAK COŚ ROBISZ, RÓB TO Z WODĄ  
STAROPOLANKA 471114

japońskie maszyny ariespower 471438

JAVA naturalna woda mineralna alkaliczna 474739

Jestem z Polski 474202

JI-MI 473993

JLupin Next Server 474718

K9 474449

KaczoR PIWO PIERWSZY SORT 474564

KAFEJ 472825

KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ 473441

KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ 473443

KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ 473444

KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ 473446

KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ 473447

Kerrafront 473361

klineT 471872

Klock wo 473780

kłębuszek multi protection 473240

Kobranocka 473328

KOMNINO 473567

KUJAWIA 472401

L’ARC 472423

las24.pl 474681

LATO # naMAXXXa 472347

LAVIE MAGAZINE 474863

LILA LOU 474125

Lion’s hair Hair Building Fibers 470778

Little Rider 473623

logomat 474428

LOKAWA H B 455096

Lovely House 474319

M mediasphere ADVERTISING STUDIO 465601

M’onduniq Cosmétiques Professionnels 472699

MAGOI AGNI 470577

MAGOI AGNI 470580

MAJA 474792

maxmoto.pl 474819

MAXOL 473418

MEATING POINT 471143

MEDiDENT 474793

MEDukator 473312

MELLA 472666

miami cynamonki 473237

MIAU 473266

MICRO HAAR Mikropigmentacja włosów 474722

mikrorata.pl 471413

MK ANIMALS 470336

MULTIRUTIN 464654

n N-PARK 473200

n N-PARK 473202

n N-PARK 473205

Narzeczony na niby 474729

NASTAV 470576

nasza REGIONALNA 474855

natei naturals 7 herbs 471123

natei naturals everyday fresh 471124

NCBR CVC 470124

NCBR Inwestycje 470125

NCBR VC 470123

NIEZŁA FRYTKA SMACZNEGO MAHLZEIT  
BON APPÉTIT VÄLSMAKANDE SAPORITO ENJOY 473854

NITRAGINA 474717

NORRON 470333

NOWOŚĆ 100% natury HELIO natura  
Prażone Orzechy laskowe Bez dodatku soli  
i tłuszczu NATURALNIE DLA ZDROWIA 473352

NP NEXON PHARMA EUPHRASIA ŚWIETLIK 474103

npt nowoczesny pion techniczny 474037
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OCYNKOWNIA PÓŁNOC GILLMET 472785

OFFENSIVE 474671

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy  
Położna Przyszłości 473721

OKAZ NATURY PODLASIA ŻUBR 1768  
RECEPTURA BROWARU DOJLIDY 474113

OMNI Clinic 474098

PERFECT plast 474953

PGR URBANEK 474124

PIERWSZA - FIRST 473335

Pilo 473833

Plasma MED CRISS 474533

Plastem 471399

PLATINUM hotel & residence 473672

PLATINUM hotel & residence 473673

POLANDIA 473686

POLMAR SYSTEM 473934

Polska Akademia Profilaktyki Stomatologicznej 474675

prasa+ siła marki 473809

PRODENTAX Actus Pharma 473282

PROJEKT EGOISTKA 474856

Promeno Forte 473455

Provocater 472415

PRZEDSIĘBIORSTWO EL-IN SP. Z O.O. 474758

PRZEDSZKOLE JAK U MAMY 473319

PSSE Media Operator 474864

PURE & FRESH DIET CATERING 470267

PYSIO AQUATIC 472606

QUANTRON 473560

R REGIONALNA gazeta powiatów 474853

RADIO TAXI SZCZECIN ZTP ZRZESZENIE  
196 22 914-875-875  471170

RAMADA 473430

RECEPTURA BROWARU DOJLIDY 474110

REDICCA 473874

reVito 474952

RK e-Business Consulting 474371

ROMANTIQA 472968

ROXX 474791

RUSAK 472790

RUSAK 472791

RZETELNY ROLNIK 474474

Sano gesunde Tiere 474118

SenioVita 474810

SETA 472806

SEZAMek 474051

SEZAMEK 474052

SI 474788

SICKNEX 473306

SIEDLISKO 518 WZGÓRZA DYLEWSKIE 473489

SKIVA 469157

SŁONECZNY OGRÓD 474672

SM STORM 474543

smartRest 469361

SMILING 471250

SO 458476

SOHRAU 473482

sovit naturalny smak żywności 473530

SP SILESIAPET 471855

Spoimax 474789

SPOIMAX 474802

SPORTFOOD MY GOTUJEMY, TY ĆWICZYSZ ! 474151

SporTrike 471159

star CHRUPKI oczaki 470009

star CHRUPKI ZĘBOLCE 470011

Sweet Puzzle 472392

SZACHOMAT 473675

SZACHOWNICA 473685

TARAS NA FALI MONTE CASSINO, SOPOT 473488

tenis premium HD 1 473246

TERCA LUNARIS 473003

THOMAS 472181

TideSurvey 469031

TŁOCZNIA ZDROWIA 473562

Toma 473426

TORAM 474344

TRIM-POT 472634

tu nie boli septodont 474358

TUPTUP 474611

TWOJAPAKA.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE 473454

Tygodnik FAKTYCZNIE 473736

TYTAN 473099

ULUBIONA MARKA POLEK 473535

VEMIS 462390

Venus TwojaReceptura Nature  
w zgodzie z naturą 472667

VITALINE 474374

VOGLER 472654

WAM 473345

Why Not 473325

WS W. ŚLIWIŃSKI 474601

wSedno.pl 474725

X-moto.eu sklep & outlet motocyklowy 474134

ZEBRANO RANO 473411

Zielona wieża 474852

ZNMR OSTRÓDA 472900

ZNMR OSTRÓDA 472901

ŻYĆ LEPIEJ Auchan 474859

ŻYTNIÓWKA CHRZANOWA B 473305



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.

835531 PRO-EDGE (2017 06 06) 7
910373 POKKA P (2017 06 07)

CFE: 27.05.01 29, 30, 32
1196215 SIMART (2017 07 28)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 25
1212690 MARL (2017 05 09) 14, 18, 35
1304371 PAGALEE (2017 04 03)

CFE: 26.11.12, 27.05.17 25
1304372 DSQATARD2 (2017 04 03)

CFE: 27.05.01, 27.07.01 25
1316440 (2017 04 24)

CFE: 28.03.00 30
1360061 BANNERS TIRE (2017 05 24)

CFE: 27.05.11 12
1360069 RAMEAX (2017 03 08, 2016 09 08) 5
1360080 PATCHWORK (2017 03 31, 

2017 02 17)
35, 43

1360084 MARACEX (2017 05 24, 2017 05 24) 5
1360126 digitmojo (2017 04 13, 

2016 12 29)
3, 5, 10, 30

1360127 ORVIBO (2017 05 23)
CFE: 26.11.22, 27.05.01 9

1360143 SDET (2017 06 01) 7
1360164 CHANEL (2017 05 04) 9, 14, 18, 25
1360179 CM-TONG (2017 05 11)

CFE: 27.05.17 38
1360181 POIND (2017 05 24)

CFE: 26.04.18, 27.05.01 42
1360203 emotions GENUSS ERFAHREN am Millsttter 

See (2017 03 08, 2017 02 24)
CFE: 01.15.11, 26.11.13, 
27.05.10, 29.01.12

12, 16, 25

1360222 Lifesense (2017 04 17, 2016 12 02)
CFE: 27.05.01 9

1360223 TD (2017 05 24)
CFE: 27.05.01 6

1360224 AZNAURI (2017 04 06)
CFE: 28.05.00, 28.19.00 33

1360233 Senyeek (2017 06 01)
CFE: 03.07.13, 27.03.11 9

1360239 MINISTIL (2017 04 10, 2016 10 28) 11
1360244 VARIMOUNT (2017 06 20) 6
1360277 SMARTLINE (2016 10 17, 

2016 05 02)
3, 6, 11, 16, 20, 

21, 24

1360297 MaxiBridge (2017 05 19) 9, 17
1360408 RECOBBA (2017 04 10)

CFE: 26.04.18 25
1360411 VIRUXAN (2017 05 12, 2017 03 23) 5
1360414 EasiVac (2017 04 27) 10
1360454 RAUCH MY TEA (2017 05 02, 2016 11 04)

CFE: 05.07.11, 26.01.15, 27.05.24 30, 32
1360480 Klara Cosmetics (2017 07 11) 3
1360491 WINZUP (2017 05 25) 42
1360500 CHESTERFIELD TUNED 

(2017 05 12)
34

1360543 BRASSERIE LION (2017 05 29)
CFE: 03.01.01, 26.01.03, 26.11.14 32, 33, 43

1360639 TASLY (2016 11 10, 2016 05 23)
CFE: 26.03.01, 27.05.01 5

1360674 3 x Protect (2017 05 04, 2016 11 08)
CFE: 24.01.03, 24.17.05, 26.01.05, 
26.11.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14

1, 17, 
19

1360724 (2017 05 26, 2017 03 08)
CFE: 19.03.03, 24.15.01, 29.01.12 5

1360781 Family recipes (2017 04 12, 2016 10 26)
CFE: 02.09.01, 09.03.05, 27.03.15, 29.01.13 30

1360784 A A (2016 11 14)
CFE: 26.11.09, 27.05.01 9, 12, 35

1360813 AMPHORA (2017 05 08, 2017 04 06) 29, 30
1360890 EURO 2020 (2017 03 15, 

2016 09 26)
1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
15, 20, 21, 24, 26, 
27, 28, 29, 30, 34, 
39, 40, 41, 44, 45

1360926 NEIRATAX (2016 10 10, 2016 09 02)
CFE: 28.05.00 5, 30

1360940 IRISATED (2016 12 20)
CFE: 26.01.16, 26.15.01, 28.03.00 1

1360970 BOOSTER PRECISION COMPONENTS  
(2017 03 10, 2016 09 14)
CFE: 26.01.01, 27.05.10, 29.01.15 7, 37, 40

1361056 Allotherm (2017 06 08, 2017 01 09) 1
1361074 (2017 05 26, 2017 03 27)

CFE: 19.03.03, 24.15.01, 26.04.01, 29.01.05 5
1361106 HUMAGINE (2016 05 06, 

2016 05 03)
5, 35, 41, 42, 

44, 45



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

międzynarodoWych  znakóW  toWaroWych

klasa 
towarów numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1360674, 1360890, 1360940, 1361056 

3  1360126, 1360277, 1360480 

5  1360069, 1360084, 1360126, 1360411, 1360639, 1360724, 1360926,
 1361074, 1361106 

6  1360223, 1360244, 1360277, 1360890 

7  835531, 1360143, 1360890, 1360970 

8  1360890 

9  1360127, 1360164, 1360222, 1360233, 1360297, 1360784, 1360890 

10  1360126, 1360414, 1360890 

11  1360239, 1360277, 1360890 

12  1360061, 1360203, 1360784 

14  1212690, 1360164 

15  1360890 

16  1360203, 1360277 

17  1360297, 1360674 

18  1212690, 1360164 

19  1360674 

20  1360277, 1360890 

21  1360277, 1360890 

24  1360277, 1360890 

25  1196215, 1304371, 1304372, 1360164, 1360203, 1360408 

26  1360890 

27  1360890 

28  1360890 

29  910373, 1360813, 1360890 

30  910373, 1316440, 1360126, 1360454, 1360781, 1360813, 1360890,
 1360926 

32  910373, 1360454, 1360543 

33  1360224, 1360543 

34  1360500, 1360890 

35  1212690, 1360080, 1360784, 1361106 

37  1360970 

38  1360179 

39  1360890 

40  1360890, 1360970 

41  1360890, 1361106 

42  1360181, 1360491, 1361106 

43  1360080, 1360543 

44  1360890, 1361106 

45  1360890, 1361106



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.

464184 Ewald Dorken AG
2017 04 03 1, 2, 3, 35

462914 MICROSOFT CORPORATION  
(WASHINGTON CORPORATION)
2017 04 03 41

465080 Talking Rain Beverage Company Inc
2017 06 27 30, 32

466695 Home Box Office, Inc.
2017 07 03 30, 35

466898 Home Box Office, Inc.
2017 07 03 30, 35

466885 HOME BOX OFFICE, INC.
2017 07 07 30, 35

465517 Robert Klingel OHG
2017 07 24 3, 14, 18, 25, 35

467941 DISNEY ENTERPRISES, INC.  
(A DELAWARE CORPORATION)
2017 08 08 35, 43, 45

465272 Budějovický Budvar, národní podnik, 
Budweiser Budvar, National Corporation, 
Budweiser Budvar, Entreprise Nationale
2017 08 10 32

464937 INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 08 11 5

466541 PETS DOLFOS SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017 08 09 5

466021 Ningbo Shengke Tools Co., Ltd.
2017 08 21 6, 8, 20

470154 ”Ekstraliga Żużlowa” Spółka z o.o.
2017 08 18 9

467716 Pharma-aktiva GmbH Handel  
mit kosmetischen
2017 08 22 3, 5



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.

1181735 A VE A TEKSTIL SANAYI VE PAZARLAMA  
LIMITED SIRKETI
2017 05 26 25, 41

1341907 STRAUSS CAFE POLAND SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 08 18 16, 21, 29, 30, 35, 43
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s P R O s T O W a N i e

Nr BUP Jest Powinno być

23/2017
1345103 GU QI TIAN LUN. (2017 02 01) 
CFE: 28.03.00                                        25

1345103 (2017 02 01) 
CFE: 28.03.00                          25


