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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 11 września 2017 r. Nr ZT37

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) 462057 (220) 2016 09 28
(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 PIERNICZKI NADZIEWANE 

o smaku Pomarańczowym W CZEKOLADZIE  
małe & słodkie tyyyleee serca.

(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.01.09, 05.07.11, 07.05.25, 02.01.01, 
01.05.02, 05.03.15, 19.03.03, 26.11.13, 24.15.01

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki.

(210) 463126 (220) 2016 10 25
(731) International Tobacco PLC, Londyn, GB
(540) fahrenheit CIGARETTES

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.14, 25.01.25
(510), (511) 34 tytoń, surowy i przetworzony, wyroby ty-
toniowe, papierosy, cygaretki, artykuły dla palaczy, zapałki, 
tytoń do fajek wodnych, fajki, tabaki i tytoń, zioła do pale-

nia, tabaka, bloczki bibułki papierosowej, ustniki z bursztynu 
do papierosów i cygar, cygara, gilotynki do cygar, cygarnice, 
cygarniczki, przybory do czyszczenia fajek, stojaczki na fajki, 
filtry do papierosów, zbiorniki na gaz do zapalniczek, papier 
higroskopijny do fajek, humidory, kamienie do zapalniczek, 
zapalniczki dla palaczy tytoniu, bibułka papierosowa, blocz-
ki bibułki do papierosów, filtry do papierosów, kieszonkowe 
przyrządy do skręcania papierosów, ustniki papierosów, pa-
pierośnice, pojemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy, 
spluwaczki dla żujących tytoń, środki aromatyzujące do tyto-
niu, inne niż olejki eteryczne, tabakierki, pojemniki na tytoń, 
woreczki na tytoń, ustniki do cygar, ustniki do cygarniczek, 
ustniki papierosów, waporyzatory dla palaczy, zbiorniczki 
z gazem do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, pu-
dełka na zapałki, tytoń do żucia.

(210) 463537 (220) 2016 11 04
(731) LEWANDOWSKI JANUSZ, Augustowo
(540) W wesstron

(531) 27.05.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03, 29.01.08
(510), (511) 7 maszyny i narzędzia rolnicze o napędzie me-
chanicznym, 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne w za-
kresie wentylacji, ogrzewania, chłodzenia, 42 badania oraz 
usługi - naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy 
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie 
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

(210) 463746 (220) 2016 11 10
(731) GAUER MIKOŁAJ DOMINIK, Łódź
(540) emelissa zdrowo pięknie naturalnie

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz za pośred-
nictwem Internetu artykułów drogeryjnych, aptecznych, 
środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suple-
mentów diety, wyrobów medycznych oraz kosmetyków.
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(210) 464051 (220) 2016 11 18
(731) MATULA ADRIAN, Ostrów Wielkopolski
(540) PRZEGLĄD PRAWA

(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 16 książki, czasopisma, gazety, periodyki, al-
manachy, roczniki, kalendarze, artykuły biurowe, notatniki, 
biuletyny informacyjne, broszury, papier, tektura i wyroby 
z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, druki, w szcze-
gólności dzienniki, gazety, poradniki, broszury, czasopisma, 
kalendarze, albumy, mapy, katalogi, materiały fotograficz-
ne, skrypty, książki, słowniki, atlasy, encyklopedie, materiały 
introligatorskie, w tym obwoluty na publikacje wymienno-
kartkowe, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, oprawy książek, czcionki drukarskie, matryce, 
35 doradztwo biznesowe, pomoc w prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności 
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania zbiorami infor-
matycznymi, usługi w zakresie gromadzenia i przetwarzania 
danych, usługi w zakresie zarządzania i administrowania biz-
nesem oraz czynności biurowych, usługi w zakresie udziela-
nia informacji handlowej i informacji o działalności gospo-
darczej, doradztwo ekonomiczne, doradztwo w sprawach 
gospodarczych, usługi w zakresie doradztwa zawodowego, 
usługi doradcze w zakresie prowadzenia biur rachunkowych, 
doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzani, przetwarzanie danych, usługi pu-
blikowania i rozpowszechniania materiałów reklamowych, 
usługi promocyjne i reklamowe, usługi w zakresie działalno-
ści informacyjnej o działalności gospodarczej i prowadzenia 
zbiorów informacji w tym zakresie, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, usługi w zakresie badania rynku i opinii 
publicznej, 41 publikowanie książek, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych 
niż teksty reklamowe), tłumaczenia, kursy korespondencyjne, 
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
warsztatów, konkursów.

(210) 464166 (220) 2016 11 22
(731) Atlantic Trade Consultancy FZE, Fujairah, AE
(540) Stix

(531) 27.05.01, 24.09.02
(510), (511) 34 papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe ar-
tykuły dla palaczy, zapałki.

(210) 465608 (220) 2016 12 23
(731) FABRYKA OKIEN DAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz

(540) Harmony Line

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 6 okna i drzwi metalowe, w tym z izolacją ciepl-
ną, ościeżnice drzwiowe i okienne oraz ich elementy, ramy 
skrzydeł okiennych, skrzydła drzwi - wszystkie metalowe, 
metalowe okucia okienne i drzwiowe, nadproża metalowe, 
ściany, w tym fasadowe, dachy i zadaszenia, szklane z kon-
strukcją nośną metalową – nie ujęte w innych klasach, świe-
tliki dachowe metalowe, budowlane konstrukcje metalowe, 
w tym szkielety i ramy dla ścian, dachów i zadaszeń szkla-
nych oraz dla szklarni i ogrodów zimowych, wiaty i zadasze-
nia metalowe, lekkie budowle oraz ściany metalowe, w tym 
z izolacją cieplną, ściany wewnętrzne metalowe, w tym 
z szybami, witryny oraz gabloty - nie ujęte w innych klasach, 
okładziny metalowe dla budownictwa, boazerie metalowe, 
metalowe drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne, prze-
ciwpożarowe przegrody budowlane metalowe, konstrukcje 
przenośne metalowe, bramy metalowe zwłaszcza garażowe 
i przemysłowe, w tym segmentowe, roletowe i unoszone, 
prowadnice metalowe dla segmentów bram, rolki jezdne 
metalowe, osie metalowe i ich uchwyty metalowe, sprę-
żyny, żaluzje metalowe - nie ujęte w innych klasach, pane-
le metalowe do bram segmentowych i roletowych, w tym 
wypełnione izolacją termiczną, 19 okna i drzwi niemetalowe, 
w tym drewniane i wykonane z wielokomorowych profili 
z tworzyw sztucznych, ościeżnice drzwiowe i okienne oraz 
ramy skrzydeł okiennych - niemetalowe, w tym drewniane 
i wykonane z wielokomorowych profili z tworzyw sztucz-
nych, płyty drzwiowe niemetalowe, parapety niemetalowe, 
okna i drzwi drewniane oraz z tworzyw sztucznych, z me-
talowymi osłonami ramiaków, okna i drzwi niemetalowe 
z metalowymi ościeżnicami, okiennice niemetalowe, okła-
dziny drewniane i z imitacji drewna, okładziny niemetalowe 
dla budownictwa, szklarnie i ogrody zimowe z konstrukcja 
nośną niemetalową, dźwigary i konstrukcje niemetalowe, 
40 powlekanie metali w celach dekoracyjnych lub antyko-
rozyjnych, w tym malowanie proszkowe, okleinowanie profili 
z tworzyw sztucznych i metalowych.

(210) 466428 (220) 2017 01 19
(731) FUNDACJA INTELLIGENT TECHNOLOGIES, Warszawa
(540) 

(531) 26.01.01, 26.03.23, 26.11.02, 26.11.12, 26.11.25, 29.01.12
(510), (511) 9 adaptory elektryczne, aerometry, akceleratory 
cząstek, aktynometry, akumulatory elektryczne, akumulatory 
elektryczne do pojazdów, akustyczne sygnalizatory, alarmy, 
alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożaro-
we, alidady części składowe przyrządów optycznych, alko-
holomierze, amperomierze, analizatory powietrza, anemo-
metry, anody, anteny, antykatody, aparatura i przyrządy dla 
chemii, aparaty kinematograficzne, aparaty fotograficzne, 
aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych, aperto-
metry optyka, urządzenia i przyrządy do astronomii, audio-
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wizualne urządzenia dydaktyczne, automaty biletowe, auto-
maty muzyczne uruchamiane monetą szafy grające, auto-
matyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskiego 
ciśnienia w oponach pojazdów, automatyczne wyłączniki 
czasowe z wyłączeniem zegarmistrzostwa, balony meteoro-
logiczne, bankomaty, barometry, baterie celki, baterie ano-
dowe, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie 
elektryczne do pojazdów, baterie galwaniczne, baterie sło-
neczne, baterie wysokonapięciowe, betatrony, bezpieczniki 
topikowe, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, błysko-
we żarówki do lamp - fotografika, boje do oznakowania to-
rów wodnych, boje sygnalizacyjne, boje znakowe oznakowa-
nie torów wodnych, bransoletki identyfikacyjne kodowane 
magnetyczne, brzęczyki, busole, celki akumulatorowe, ce-
lowniki fotograficzne, celowniki teleskopowe do broni arty-
leryjskiej, celowniki teleskopowe do broni palnej, cewki dła-
wikowe impedancje, cewki elektromagnetyczne, cewki elek-
tryczne, karkasy na cewki elektryczne, chipy układy scalone, 
chipy z kodem DNA, chromatografy do celów laboratoryj-
nych, chronografy aparaty rejestrujące przebieg zjawiska 
w czasie, ciemnie fotograficzne, ciężarki do pionów, ciśnienie 
w oponach pojazdów sygnalizatory automatyczne spadku, 
cyklotrony, czasomierze do gotowania jajek klepsydry, czę-
stotliwościomierze, czujniki, czujniki ciśnienia, czujniki mikro-
metryczne, czujniki poziomu benzyny, czujniki poziomu pa-
liwa, czujniki znaczników - stolarstwo, czytniki sprzęt prze-
twarzania danych, czytniki kodów kreskowych, czytniki zna-
ków optycznych, dalekopisy, dalmierze, odległościomierze, 
densymetry, densytometry, destylacja aparatura do celów 
naukowych, diody świecące LED, urządzenia elektryczne 
do dozorowania, urządzenia do dozowania, dozymetry, dro-
gowe światła sygnalizacyjne urządzenia sygnalizacyjne, dru-
karki komputerowe, drut miedziany izolowany, druty prze-
wody elektryczne, druty przewody telefoniczne, druty prze-
wody telegraficzne, druty ze stopów metali bezpieczniki to-
pikowe, dyfrakcja aparatura do mikroskopia, dyktafony, dyna-
mometry siłomierze, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kom-
paktowe audiowideo, dyski kompaktowe CD - ROMy, dyski 
magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, 
dystrybutory dysków komputerowych, dysze wylotowe 
do węży pożarniczych, dzwonki urządzenia ostrzegające, 
dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do ściągnięcia 
do telefonu komórkowego, dzwonki sygnalizacyjne, urzą-
dzenia do transmisji dźwięku, dźwignie bezmiany wag prze-
suwnikowych, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, ekrany fo-
tografika, ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany ra-
diologiczne do celów przemysłowych, elektrolizery, elektro-
niczne pióra świetlne ekranopisy, elektryczne instalacje 
przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolno-ste-
rujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, epidiaskopy rzut-
niki, ergometry, etui na okulary, etui na pincenez, etykietki 
na towarach elektroniczne, falomierze, wykrywacze fałszy-
wych monet, filmy błony naświetlone, filmy animowane ry-
sunkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficz-
nych, filmy kinematograficzne naświetlone, filmy rysunkowe 
animowane, filtry fotografika, filtry do masek do oddychania, 
filtry promieni ultrafioletowych do fotografiki, fizyka urządze-
nia i przyrządy, fotograficzne suszarki do klisz, fotokopiarki, 
fotometry, urządzenia do kontroli frankowania, futerały 
na przyrządy i aparaturę fotograficzną, galenit kryształy de-
tektory, galwanometry, gaśnice, gazometry urządzenia po-
miarowe, geodezyjne taśmy miernicze, gęstościomierze, 
głośniki, gniazdka wtyczki i inne kontakty złącza elektryczne, 
gogle do uprawiania sportu, gramofony, grodzie akumulato-
rów elektrycznych, gwizdki alarmowe ostrzegawcze, gwizdki 
du przywoływania psów, gwizdki sygnalizacyjne, hełmy żoł-
nierskie, hologramy, igły gramofonowe, urządzenia do wy-

miany igieł gramofonowych, identyfikacyjne bransoletki ko-
dowane magnetyczne, induktory elektryczność, inkubatory 
dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje 
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysło-
wymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, interfejsy 
komputerowe informatyka, iskrochrony, jeździeckie kaski, ka-
ble elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne świa-
tłowody, kable rozruchowe do silników, kalkulatory, kalkula-
tory kieszonkowe, kamery wideo zespolone z magnetofo-
nem, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły 
ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas klęsk ży-
wiołowych, karkasy dla cewek elektrycznych, karty magne-
tyczne zakodowane magnetycznie, karty magnetyczne za-
kodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, 
kasety wideo, kasety wideo z grami, kaski ochronne, kaski 
ochronne dla uprawiania sportu, kasy rejestrujące, katody, 
kątomierze przyrządy pomiarowe, klawiatury komputerowe, 
klepsydry czasomierze, koce strażackie, kodery magnetycz-
ne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, ko-
lektory elektryczne, kola ratunkowe, kombinezony dla nur-
ków, kombinezony ochronne dla lotników, komory dekom-
presyjne, kompaktowe dyski audiowideo, kompaktowe dyski 
CD ROMy, komparatory, kompasy przyrządy pomiarowe, 
kompasy okrętowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, 
komputery, drukarki do komputerów, komputery przenośne, 
komputery przenośne podręczne, urządzenia do komunika-
cji wewnętrznej, komutacja aparatura elektryczna do, komu-
tatory, kondensatory, kondensatory elektryczne, kondensa-
tory optyczne, przyrządy do kosmografii, krawiectwo miarki, 
krokomierze pedometry, kuwety fotograficzne, kwasomierze 
aerometry, kwasomierze do akumulatorów, odzież przezna-
czona do użycia w laboratoriach, laboratoryjne wagi, lakto-
densymetry, laktometry mlekomierze, lampy błyskowe foto-
grafia, lampy ciemniowe fotografika, lampy ciemniowe foto-
grafika, lampy elektronowe, lampy elektronowe próżniowe 
radio, lampy elektronowe wzmacniające, lampy katodowe, 
lampy optyczne, lampy rentgenowskie nie do celów me-
dycznych, lampy wyładowcze elektryczne inne niż do oświe-
tlenia, lampy wyładowcze elektryczne rurowe inne niż 
do oświetlenia, lasery nie do celów medycznych, latarnie 
magiczne aparaty projekcyjne, latarnie optyczne, latarnie sy-
gnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości osno-
wy, liczniki obrotów, liczydła, linijki przyrządy miernicze, linki 
do pionów, liny do sond, logi instrumenty pomiarowe, lor-
netki, kombinezony ochronne dla lotników, lunety celowni-
cze do broni palnej, lupy optyka, lusterka optyczne, lustra 
do kontroli pracy, łańcuszki do okularów, łączniki elektryczne, 
magnesy, magnesy dekoracyjne, magnetofony taśmowe, 
magnetowidy, magnetyczne karty identyfikujące, magne-
tyczne nośniki danych, manekiny do symulacji zderzeń, ma-
nekiny reanimacyjne przyrządy dydaktyczne, manometry, 
maski do nurkowania, maski do oddychania inne niż 
do sztucznego oddychania, maski ochronne, maszty do an-
ten bezprzewodowych, maszyny księgujące, maszyny sumu-
jące, materiały na przewody instalacji elektrycznych, meble 
laboratoryjne, mechanizmy do urządzeń uruchamianych 
monetami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żeto-
nami, mechanizmy na monety lub żetony do włączania tele-
wizorów, megafony, membrany akustyka, membrany 
do aparatury naukowej, miarki przyrządy miernicze, miarki 
ciesielskie, miary, mierniki przyrządy pomiarowe, mierniki 
czasu naświetlania światłomierze, migacze światła sygnaliza-
cyjne, migawki wyzwalacze – fotografika, migawki fotografi-
ka, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mi-
krotomy, modemy, monitory hardware komputerowy, moni-
tory programy komputerowe, monitory ekranowe, urządze-
niu do montażu filmów kinematograficznych, motopompy 
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strażackie, myszy informatyka, nadajniki telekomunikacja, 
nadajniki sygnałów elektronicznych, nakolanniki dla robotni-
ków, napędy dyskowe informatyka, napędy dysków do kom-
putera, neony reklamowe, nici identyfikacyjne do przewo-
dów elektrycznych, niwelatory, niwelatory poziomnice przy-
rządy do ustalania linii poziomej, noniusze, nośniki do reje-
stracji dźwięku, nośniki informacji magnetyczne, nośniki in-
formacji optyczne, nośniki płyt ciemniowych fotografika, 
notesy elektroniczne, nurkowanie maski do, obciążenia 
do urządzeń świetlnych, obciążniki do sond, obiektywy so-
czewki optyka, obiektywy soczewki do astrofotografii, obu-
wie zabezpieczające przed wypadkami promieniowaniem 
i ogniem, obwody drukowane, ochraniacze przed udarem 
napięciowym, ochraniacze zębów, ochronne maski, ocieka-
cze do suszenia prac fotograficznych suszarki, odbiorniki au-
dio i wideo, odbitki fotograficzne suszarki do, urządzenia 
do nabłyszczania odbitek fotograficznych, odgromniki, przy-
rządy do pomiaru odległości, odtwarzacze kaset, odtwarza-
cze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, 
odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, odzież chro-
niąca przed ogniem, odzież chroniąca przed wypadkami na-
promieniowaniem i ogniem, odzież kuloodporna, odzież 
przeznaczona do użycia w laboratoriach, ogień odzież chro-
niąca przed, ogniwa przełączniki - elektryczność, ogniwa fo-
toelektryczne, ogniwa galwaniczne, ograniczniki elektrycz-
ność, ogrodzenia zelektryfikowane, oktanty, okulary, łańcusz-
ki do okularów, okulary optyka, okulary przeciwoślepienio-
we, okulary przeciwsłoneczne, omomierze omometry, opor-
niki elektryczne rezystory, oprawki do okularów, oprawki 
do pincenez, oprogramowanie komputerowe nagrane, 
optyczne nośniki danych, optyczne włókna przewodzące 
promienie świetlne światłowody, oscylografy, osłony azbe-
stowe dla strażaków, osłony dla strażaków azbestowe, osłony 
końcówek wyjść elektrycznych, osłony obiektywów optyka, 
osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające twarze 
robotników, osobiste urządzenia stereofoniczne, baterie 
do oświetlenia, ozonizatory ozonatory, pamięci komputero-
we, pamięci zewnętrzne USB, panele słoneczne do wytwa-
rzania energii elektrycznej, parkometry, pasy bezpieczeń-
stwa inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia 
sportowego, pasy ratunkowe, peryskopy, piece do doświad-
czeń laboratoryjnych, pierścienie kalibrujące, łańcuszki 
do pincenez, sznureczki do pincenez, pincenez binokle, pio-
runochrony, pipety, pirometry, plandeki ratownicze, plani-
metry, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowe-
go, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowe-
go, plotery pisaki xy, płytki krzemowe obwody scalone pół-
przewodnikowe, pojemniki na płytki mikroskopowe, płyty 
do akumulatorów elektrycznych, płyty fonograficzne, po-
chylniki eklimetry, pochyłomierze, podkładki pod myszy 
komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z kom-
puterem, pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki 
na płytki mikroskopowe, polarymetry, pomiarowe naczynia 
szklane, naczynia szklane do pomiarów, pompy strażackie, 
powłoki osłony kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji 
przewodów elektrycznych, wskaźniki poziomu wody, po-
ziomnice, poziomnice rtęciowe, półprzewodniki, prędko-
ściomierze do pojazdów, probówki, procesory centralne jed-
nostki przetwarzania, procesory tekstu, programy gier kom-
puterowych, programy komputerowe software ładowalny, 
programy komputerowe nagrane, programy sterujące kom-
puterowe nagrane, urządzenia zabezpieczające przed pro-
mieniowaniem nie do celów medycznych, prostowniki, pro-
stowniki prądu, przyrządy i urządzenia do prób materiało-
wych, próżniomierze, pryzmaty optyka, przeglądarki jaj, 
przekaźniki elektryczne, przełączniki elektryczne, przemien-
niki inwertory elektryczność, przenośne odtwarzacze me-

diów, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, prze-
twornice elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody 
akustyczne, przewody elektryczne, przewody magnetyczne, 
aparatura kadrująca do przezroczy, przezrocza fotografika, 
przezrocza fotograficzne ramki do, przyciski do dzwonków, 
przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do reje-
strowania odległości, przyrządy do wyznaczania azymutu, 
przyrządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przy-
rządy nawigacyjne, przyrządy niwelacyjne, przyrządy obser-
wacyjne, przyrządy pomiarowe, przysłony fotografika, przy-
spieszeniomierze, publikacje elektroniczne moduły ładowal-
ne, pulpity rozdzielcze elektryczność, puszki przełącznikowe 
elektryczność, radary, radia odbiorniki radiowe, radia samo-
chodowe, radio pagery, ramiona gramofonowe, ramki 
do przezroczy, rastry do fotograwiury, reduktory elektrycz-
ność, refraktometry, refraktory, regulatory napięcia do pojaz-
dów, regulatory prędkości do gramofonów, regulatory świa-
teł scenicznych, rejestratory przebytej drogi w kilometrach 
dla pojazdów, rejestratory przebytej drogi w milach dla po-
jazdów, reostaty, respiratory do filtrowania powietrza, respi-
ratory inne niż do sztucznego oddychania, retorty, rękaw 
lotniskowy do wskazywania kierunku wiatru, rękawice azbe-
stowe do ochrony przed wypadkami, rękawice dla nurków, 
rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi 
do celów przemysłowych, rękawice do ochrony przed wy-
padkami, różdżki dla różdżkarzy, rurki kapilarne, rzutniki 
do slajdów, sacharometry, satelity do celów naukowych, sek-
stansy, sferometry, siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siatki 
ratunkowe, siatki zabezpieczające przed wypadkami, skane-
ry informatyka, skarpetki podgrzewane elektrycznie, skóra 
przyrządy do mierzenia grubości, skóry wyprawione przybo-
ry do pomiaru grubości, skrzynki akumulatorowe, skrzynki 
do przyłączy elektryczność, skrzynki na baterie, skrzynki roz-
dzielcze elektryczność, słuchawki na uszy, słuchawki telefo-
niczne, soczewki zestawy wzierniki okulary, soczewki korek-
cyjne optyka, soczewki optyczne, solomierze, sonary hydro-
lokatory, maszyny i urządzenia do sondowania, sondy rada-
rowe lub ultradźwiękowe, sondy do celów naukowo-badaw-
czych, spektrografy, spektroskopy, sprawdziany do pomia-
rów gwintów, sprzęgacze urządzenia przetwarzania danych, 
sprzęgacze akustyczne, sprzęt do gaszenia ognia, sprzęt 
komputerowy, sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegra-
ficzny, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, statki 
pożarnicze, statywy do aparatów fotograficznych, stereosko-
py, instalacje elektryczne do sterowania zdalne procesami 
przemysłowymi, stojaki do retort, stoliki miernicze przyrządy 
geodezyjne, osłony azbestowe dla strażacy, styki elektrycz-
ne, suszarki klisz fotografia, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, 
sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, sygnały mgłowe nie-
wybuchowe, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, 
syreny, szafki na głośniki, szafy grające, szafy rozdzielcze elek-
tryczność, szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontakto-
we, szkła optyczne, szkło optyczne, szkło pokryte powłoką 
przewodzącą elektryczność, sznureczki do okularów, szpule 
fotografika, szyldy znaki mechaniczne, szyldy znaki świecące, 
ściemniacze światła regulatory elektryczne, śruby mikrome-
tryczne do instrumentów optycznych, światła błyskowe sy-
gnały świetlne, tablice ogłoszeń elektroniczne, tablice połą-
czeń, tablice rozdzielcze elektryczność, tablice sterownicze 
elektryczność, tablice sygnalizacyjne świetlne lub mecha-
niczne, tace laboratoryjne, tachometry, taksometry, takto-
mierze metronomy, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu 
w celu zapobiegania wypadkom drogowym, taśmy do czysz-
czenia głowic nagrywanie, taśmy do rejestracji dźwięku, ta-
śmy magnetyczne, przyrządy rozmagnesowujące do taśm 
magnetycznych, taśmy magnetyczne stacje dla kompute-
rów, taśmy wideo, telefoniczne słuchawki, telefoniczne urzą-
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dzenia nadawcze, telefony bezprzewodowe, telefony ko-
mórkowe, telefony przenośne, telegrafy aparaty, telekopiarki, 
teleskopy, teodolity, termometry nie do celów medycznych, 
termostaty, termostaty do pojazdów, totalizatory, transfor-
matory elektryczne, transformatory podnoszące napięcie, 
translatory elektroniczne kieszonkowe, transpondery, tranzy-
story elektronika, tratwy ratunkowe, triody napięciowe, trój-
kąty ostrzegające o niesprawnym samochodzie, trójnogi 
do aparatów fotograficznych, trzepaczki strażackie, tuby 
do głośników, tuby głosowe, tuleje złączowe do kabli elek-
trycznych, tworniki elektryczność, tyczki łaty przyrządy po-
miarowe, tygle laboratoryjne, tygle probiercze do kupelacji 
laboratoryjne, ubiory chroniące przed ogniem, uchwyty 
do telefonów komórkowych, układy scalone, urynometry, 
urządzenia antyinterferencyjne elektryczność, urządzenia 
diagnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia 
do analizy inne niż do celów medycznych, urządzenia 
do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności, urządzenia 
do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia 
do cięcia filmów, urządzenia do czyszczenia płyt fonogra-
ficznych, urządzenia do czyszczenia płyt gramofonowych, 
urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, urządze-
nia do fakturowania, urządzenia do fermentacji urządzenia 
laboratoryjne, urządzenia do fotokopiowania, urządzenia 
do fototelegrafii, urządzenia do głosowania, urządzenia 
do katodowania używane przy zabezpieczaniu przed koro-
zją, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia 
do kontroli stemplowania korespondencji pocztowej, urzą-
dzenia do liczenia i sortowania pieniędzy, urządzenia do ła-
dowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do mon-
tażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nabłysz-
czania odbitek fotograficznych, urządzenia do namierzania 
dźwięku sonometry, urządzenia do nauczania, urządzenia 
do nawigacji satelitarnej, urządzenia do ochrony osobistej 
przed wypadkami, urządzenia do oddychania inne niż 
do sztucznego oddychania, urządzenia do oddychania pod 
wodą, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia 
do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnie-
nia, urządzenia do pomiaru prędkości fotografika, urządzenia 
do powiększania fotografia, urządzenia do przelewania prze-
pompowania tlenu, urządzenia do przetwarzania informacji, 
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do reje-
strowania przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia do roz-
magnesowywania taśm magnetycznych, urządzenia do ry-
sowaniu wykrojów krawieckich, urządzenia do stereoskopii, 
urządzenia do sterowania i kontroli bojlerów, urządzenia 
do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do sygnali-
zacji morskiej, urządzenia do ważenia, urządzenia do wywa-
żania, urządzenia do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu 
kolejowym, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego ste-
rowania, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego stero-
wania zwrotnicami kolejowymi, urządzenia elektryczne 
do zdalnego zapłonu, urządzenia GPS, urządzenia heliogra-
ficzne, urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni rent-
genowskich do celów innych niż medyczne, urządzenia 
i przyrządy do ważenia, urządzenia i przyrządy do żeglugi 
morskiej, urządzenia i przyrządy geodezyjne, urządzenia 
i przyrządy optyczne, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, 
urządzenia jonizujące nie do powietrza i wody, urządzenia 
kadrujące do przezroczy, urządzenia nawigacyjne dla pojaz-
dów komputery pokładowe, urządzenia podpowiadające 
dla prezenterów telewizyjnych sufler telewizyjny prompter, 
urządzenia pomiarowe, urządzenia projekcyjne, urządzenia 
radiologiczne do celów przemysłowych, urządzenia telefo-
niczne, urządzenia telewizyjne, urządzenia wysokiej często-
tliwości, urządzenia zabezpieczające przed promieniowa-
niem nie do celów medycznych, urządzenia zawierające wi-

zjery optyczne, urządzenia zdalnego sterowania, wagi, 
wagi do listów, wagi laboratoryjne, wagi pomostowe, wali-
zeczki z przyborami do autopsji badania mikroskopowe, 
wariometry, węże gaśnicze, wideofony, wilgotnościomie-
rze, wirówki laboratoryjne, wizjery do drzwi judasze, wolto-
mierze, wskaźniki ciśnienia rejestratory ciśnienia, wskaźniki 
ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące 
światło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia spadku, 
wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędkości, wskaźniki 
strat elektrycznych, wskaźniki temperatury, wtyczki gniazd-
ka i inne kontakty złącza elektryczne, wyjścia bezpieczeń-
stwa, wykrywacze detektory, wykrywacze dymu, wykrywa-
cze przedmiotów metalowych stosowane w przemyśle lub 
wojsku, wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie stero-
wane, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapo-
biegania wypadkom drogowym, wyroby optyczne, wyso-
kościomierze, wyzwalacze migawek fotografia, wzmacnia-
cze, wzorniki przyrządy pomiarowe, zaciski do nosa dla 
nurków i pływaków, zaciski przewodów elektryczność, 
zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, zawory 
elektromagnetyczne przełączniki elektromagnetyczne, za-
wory elektromagnetyczne przełączniki, aparatura elektro-
dynamiczna do zdalnego sterowania sygnałami, aparatura 
elektrodynamiczna do zdalnego sterowania zwrotnicami 
kolejowymi, zdjęcia rentgenowskie inne niż do celów me-
dycznych, filmy naświetlone do zdjęć rentgenowskich, ze-
gary kontrolne czasomierze rejestrujące, zelektryfikowane 
szyny do zawieszania reflektorów punktowych, zespoły 
nadawcze telekomunikacja, zestawy głośnomówiące do te-
lefonów, złącza elektryczność, złącza do przewodów elek-
trycznych, złącza elektryczne, złączki elektryczność, znaki 
cyfrowe, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, znaki 
nawigacyjne świetlne.
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(731) FITLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Berator
(510), (511) 5 suplementy diety, mineralne suplementy die-
ty, preparaty z mikroelementami, środki zmniejszające apetyt 
do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana 
do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane 
do celów medycznych, preparaty dietetyczne i odżywcze 
dla celów medycznych, preparaty witaminowe, 25 odzież, 
podkoszulki, T-shirty, bluzy, spodnie, kurtki, stroje kąpielowe, 
szaliki, odzież sportowa, koszulki i spodenki gimnastyczne, 
bielizna wchłaniająca pot, opaski (odzież), rękawice, czapki, 
czapeczki z daszkiem, skarpety, 29 mięso, ryby, drób, dziczy-
zna, ekstrakty mięsne, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje 
i tłuszcze jadalne, 30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, 
napoje na bazie herbaty, kakao, napoje na bazie kakao, cze-
kolada, napoje na bazie czekolady, wyroby cukiernicze i sło-
dycze, lody, 32 napoje izotoniczne, napoje sportowe wzbo-
gacone proteinami, napoje na bazie owoców i warzyw, soki 
owocowe i warzywne, wody mineralne i gazowane, 35 infor-
macja handlowa, reklama, zgromadzenie towarów umożli-
wiające ich wybieranie i kupowanie w sklepach detalicznych, 
hurtowych i internetowych ze środkami spożywczymi, spor-
towymi, odzieżowymi, prezentowanie towarów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, zarządzanie plikami kompu-
terowymi, informacja o działalności gospodarczej, zarządza-
nie w zakresie zamówień handlowych, usługi agencji impor-
towo-eksportowej, informacje handlowe i porady udzielane 
konsumentom, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, usługi modelek i modeli, promocja sprze-
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daży dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowa-
nych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi ba-
rowe, usługi hotelowe, usługi restauracyjne.

(210) 470518 (220) 2017 04 14
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) b be beauty CARE

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do włosów, mydła i żele, 
dezodoranty i antyperspiranty, środki perfumeryjne i zapa-
chowe, kosmetyki do makijażu, olejki esencjonalne i ekstrak-
ty aromatyczne, preparaty do depilacji i golenia, preparaty 
do kąpieli, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, środki do higieny jamy 
ustnej, środki zapachowe do celów domowych, 8 nożyki 
do golenia, przybory do depilacji elektryczne lub nieelek-
tryczne, zestawy do golenia, maszynki do golenia elektrycz-
ne lub nieelektryczne, przybory do higieny i pielęgnacji 
urody dla ludzi, przybory do manicure i pedicure, przybo-
ry do obcinania i usuwania włosów, przybory do układania 
włosów, 11 suszarki do włosów, 21 przybory kosmetyczne 
i toaletowe, gąbki toaletowe, 24 rękawice do kąpieli.

(210) 470885 (220) 2017 04 25
(731) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PIPERIL
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla nauk 
medycznych, 5 produkty farmaceutyczne, produkty leczni-
cze, witaminy do celów leczniczych, minerały do celów lecz-
niczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety do celów medycznych, dietetyczne środ-
ki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczni-
czych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, 
produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów me-
dycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne 
do celów medycznych, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, materiały do leczenia zębów, żywność 
dla niemowląt, plastry do celów medycznych, materiały 
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania 
robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty diagnostyczne 
do celów medycznych.

(210) 470929 (220) 2017 04 25
(731) GRZELAK PIOTR, Łódź; GRZELAK MARCIN, Opypy

(540) music & more

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 35 usługi w zakresie obejmującym sprzedaż 
i wynajem instrumentów muzycznych, części zamiennych 
i akcesoriów, urządzeń i narzędzi do instrumentów muzycz-
nych, kabli i przewodów do instrumentów muzycznych, 
41 usługi w zakresie prowadzenia szkół muzycznych, edu-
kacji i kształcenia, organizowania i prowadzenie seminariów 
muzycznych, instruktażu i nauki gry na instrumentach mu-
zycznych, organizowanie zawodów w celach edukacyjnych 
lub rozrywkowych, usługi rozrywkowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 471211 (220) 2017 05 04
(731) ŁOŚ EWA ZAKŁAD POGRZEBOWY, Szczecin
(540) ŁOŚ
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia, ekspozy-
cji i stworzenia klientom warunków dogodnego doboru 
i zakupu kwiatów, roślin, kamienia ozdobnego przezna-
czonego na pomniki lub płyty nagrobkowe oraz środków 
do czyszczenia, polerowania i pielęgnacji pomników i płyt 
nagrobnych, 37  usługi budowlane dotyczące budowania 
i stawiania pomników, grobowców, kolumbariów oraz płyt 
nagrobkowych, 39 specjalistyczne usługi transportowe 
w zakresie przewozu zwłok, 40 usługi w zakresie cięcia i for-
mowania kamienia ozdobnego, 45 prowadzenie zakładu 
pogrzebowego.

(210) 471323 (220) 2017 05 08
(731) JAŻDZIEWSKI WOJCIECH, GĄSIOROWSKI JAKUB 

ALMARINA TRADE SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia
(540) Humbi

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.09.03, 26.11.13
(510), (511) 27 dywany, chodniki i maty, ochronne po-
krycia podłogowe, papierowe maty łazienkowe, podłoża 
antypoślizgowe, 28 akcesoria do pływania, wyposażenie 
placów zabaw i wesołych miasteczek, gry, zabawki i akce-
soria do zabawy, 35 usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego w odniesie-
niu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego 
związane z akcesoriami do rowerów, usługi handlu deta-
licznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu 
elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu deta-
licznego w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu deta-
licznego związane z preparatami do włosów, usługi sklepów 
detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi sklepów 
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detalicznych on-line związane z produktami kosmetyczny-
mi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przy-
rządzania żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi handlu deta-
licznego związane z produktami ogrodniczymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowy-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami 
naukowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przy-
borami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z pokryciami naściennymi, usługi sprze-
daży detalicznej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla 
ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami 
higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów baga-
żowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie zabawek, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z grami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sporto-
wym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wypo-
sażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z za-
stawą stołową usługi sprzedaży hurtowej w związku z wa-
lizkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
ogrodniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z po-
mocami naukowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z jednorazowymi wyrobami papiero-
wymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami 
higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi w zakre-
sie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycz-
nych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży 
odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej akcesoriów odzieżowych.

(210) 471324 (220) 2017 05 08
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) FRUCTONADA
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy o niskiej zawartości 
tłuszczu, dżemy, galaretki owocowe, jagody konserwowane, 
jogurt, kefir, koktajle mleczne, kompozycje owoców prze-
tworzonych, marmolada, miąższ owoców, mleczne produk-
ty, mleko, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sfermento-
wane, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, 
owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce konser-
wowane w alkoholu owoce lukrowane, owoce w puszkach, 
przecier jabłkowy, przekąski na bazie owoców, sałatki owo-
cowe, serwatka, skórki owocowe, sok cytrynowy do celów 
kulinarnych, substytuty mleka, zsiadłe mleko, 30 guma 
do żucia, galaretki owocowe jako słodycze, lody, sosy owoco-
we, sorbety jako lody, tarty z owocami, 32  sok żurawinowy.

(210) 471325 (220) 2017 05 08
(731) JAŻDZIEWSKI WOJCIECH, GĄSIOROWSKI JAKUB 

ALMARINA TRADE SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia
(540) HUMBI
(510), (511) 27 dywany, chodniki i maty, ochronne pokrycia 
podłogowe, papierowe maty łazienkowe, podłoża antypo-
ślizgowe, 28 akcesoria do pływania, wyposażenie placów 
zabaw i wesołych miasteczek, gry, zabawki i akcesoria do za-
bawy, 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą 
mebli, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akce-
soriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego związa-
ne z akcesoriami do rowerów, usługi handlu detalicznego 
w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektro-
nicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do do-
mowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego 
w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego 
związane z preparatami do włosów, usługi sklepów detalicz-
nych on-line obejmujące odzież, usługi sklepów detalicznych 
on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgna-
cyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej związane z materia-
łami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania 
żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzę-
tem do podgrzewania, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z artykułami ogrodniczymi, usługi handlu detalicznego 
związane z produktami ogrodniczymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pa-
rasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toa-
letowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzę-
tem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z grami, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej 
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w związku z pokryciami naściennymi, usługi sprzedaży deta-
licznej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi 
dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów 
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ar-
tykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne online w zakresie artykułów bagażowych, usługi sprzeda-
ży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z grami, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z zastawą stołową usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z walizkami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toale-
towymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
do podgrzewania, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z jednora-
zowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samocho-
dowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów 
sportowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysył-
kowej artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie detalicz-
nej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów 
detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysył-
kowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.

(210) 471470 (220) 2017 05 10
(731) KĘPIŃSKI MARIUSZ, Kazimierz Dolny
(540) MANUFAKTURA Kazimierz

(531) 27.05.01, 26.01.02, 24.09.16
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, biżuteria 
do kapeluszy, biżuteria do obuwia, biżuteria i wyroby jubi-
lerskie, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria z kości sło-
niowej, biżuteria ze szkła sztrasowego, bransoletki [biżute-
ria], bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], bransoletki 
z tkaniny haftowanej [biżuteria], breloczki do kluczy [kółka 
do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami] 
breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub deko-
racyjnymi zawieszkami], broszki [biżuteria], druciki z metali 
szlachetnych [biżuteria], dzieła sztuki z metali szlachetnych, 
kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne, kasetki na bi-
żuterię [szkatułki], kolczyki, koraliki do wyrobu biżuterii, łań-
cuszki [biżuteria], medale, medaliony [biżuteria], monety, 
naszyjniki [biżuteria], nici z metali szlachetnych [biżuteria], 
nici ze srebra (biżuteria), pierścionki [biżuteria], różańce, 

srebrne nici [biżuteria], spinki do mankietów, szpilki [biżu-
teria], szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, zawieszki [biżu-
teria], zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do kółek 
na klucze, zegarki, zegary słoneczne, żetony miedziane, 
16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
aktówki [artykuły biurowe], akwaforty [grafika], akwarele, 
albumy do wklejania, banknoty, broszury, fotografie [wy-
drukowane], fotograwiura, kalendarze, kartki z życzeniami, 
karton, karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], kar-
ty, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty pocz-
towe, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], komiksy, ko-
perty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z papieru lub 
kartonu, książki, lak do pieczętowania, litograficzne dzieła 
sztuki, materiały piśmienne, mapy geograficzne, nalepki, 
naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy 
[malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, okładki, 
obwoluty [artykuły papiernicze], papier, papier do pisania 
[listowy], papier do zawijania, papier mache, papier para-
finowany, papier ryżowy, papier srebrny, papier świecący, 
papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier pergami-
nowy, papier z miazgi drzewnej, plany, płótna malarskie, 
płótno introligatorskie, portrety, publikacje drukowane, 
pudełka z papieru lub kartonu, ramki i stojaki do fotografii, 
reprodukcje graficzne, rysunki, ryciny [grawerowanie], ta-
śma klejąca [materiały piśmienne], taśmy [introligatorstwo], 
taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku 
domowego, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, 
taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku 
domowego, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, 
tkaniny introligatorskie, torby papierowe, torebki do pako-
wania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucz-
nych, ulotki, zakładki do książek, zakładki do stron, zeszyty 
do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, 18 aktówki, 
etui na klucze, etykiety skórzane, imitacje skóry, koperty 
ze skóry do pakowania, moleskin [imitacja skóry], pudeł-
ka ze skóry lub ze skóry wtórnej, skórzane smycze, torby, 
torby na zakupy, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby 
turystyczne, torebki, wyroby rymarskie, zestawy podróżne 
[wyroby skórzane], 21 butelki, cukiernice, czajniczki do her-
baty, doniczki na kwiaty, dzbanki, dzbanki do kawy, nieelek-
tryczne, dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła, filiżanki, 
fiolki szklane [pojemniki], garnki, karafki [na alkohol], kielisz-
ki do jajek, komplety do likierów, kryształ [wyroby szklane], 
kubki, kufle, kufle na piwo, majolika, maselniczki, miseczki, 
miski ze szkła, mozaiki ze szkła nie do celów budowlanych, 
mydelniczki, naczynia ceramiczne, naczynia na napoje, 
naczynia szklane do napojów, ozdoby z porcelany, patery, 
pieprzniczki, podkładki na stół nie z papieru ani materiałów 
tekstylnych, podkładki pod garnki, podkładki pod szklan-
ki nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, pojemniki 
na olej, ocet, sól i pieprz, popiersia z porcelany, terakoty 
lub szkła, porcelana, półmiski [tace], półmiski do jarzyn, 
pucharki na owoce, pudełka na herbatę, pudełka na sło-
dycze, pudełka obiadowe, pudełka szklane, puszki do pu-
dru, salaterki, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], serwisy 
do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], skarbonki, 
skarbonki-świnki, słoiki na ciastka, solniczki, spodeczki, sta-
tuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, szklane naczy-
nia do picia, szkło emaliowane, nie do budownictwa, szkło 
mleczne, szyldy z porcelany lub ze szkła, świeczniki, talerze, 
wazony, wazy do zup, wyroby ceramiczne dla gospodar-
stwa domowego, wyroby garncarskie, wyroby szklane ma-
lowane, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna niż noże, 
widelce i łyżki, zestawy do przypraw, 28 broń zabawkowa, 
domki dla lalek, figurki do zabawy, gry planszowe, gry po-
legające na budowaniu, gry towarzyskie, karty do gry, lal-
ki, latawce, marionetki, misie pluszowe, modele będące 
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zabawkami, szachownice, szachy, ubranka dla lalek, ukła-
danki [puzzle], zabawki dla zwierząt domowych, zabawki, 
zabawki wypchane, zestawy modeli w zmniejszone] skali 
do składania [zabawki], 40 druk sitowy, drukowanie, dru-
kowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie 
szablonów, drukowanie zdjęć, fotograwiura, frezowanie, 
garbarstwo, grawerowanie, hafciarstwo, introligatorstwo, 
kowalstwo, krawiectwo, rymarstwo, skórnictwo, wypalanie 
wyrobów ceramicznych.

(210) 471732 (220) 2017 05 15
(731) Drylock Technologies N.V., Zele, BE
(540) MAGICZNE KANALIKI
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
produkty sanitarne do celów medycznych, w tym prepa-
raty i produkty do pielęgnacji i higieny osobistej, podpaski 
higieniczne, ręczniki sanitarne, wyroby sanitarne miesiącz-
kowe, mianowicie ręczniki sanitarne, wkładki higieniczne, 
jednorazowe wkładki do pieluch, tampony, spodnie sani-
tarne, chusteczki do celów sanitarnych zawarte w tej klasie, 
pieluchy na nietrzymanie moczu, jednorazowe pieluchy, 
pieluchy i spodnie dla niemowląt i małych dzieci, majtki 
na nietrzymanie moczu, wkładki medyczne lub higienicz-
ne, Wata i waciki do użytku medycznego lub sanitarnego 
ujęte w tej klasie, substancje dietetyczne przystosowane 
do celów medycznych, żywność dla niemowląt, plastry, 
materiały do opatrunku, materiały do wypełnień denty-
stycznych i stomatologiczne, środki dezynfekujące, pesty-
cydy, fungicydy, herbicydy.

(210) 471930 (220) 2017 05 22
(731) RYDZEWSKI DANIEL, Straszyn
(540) SAPORE

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 
27.05.01

(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, biura zakwaterowania 
(hotele, pensjonaty), zakwaterowanie w hotelach, pensjona-
tach, domy turystyczne, hotele, kafeterie, bufety, kawiarnie, 
wypożyczanie konstrukcji przenośnych, motele, obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwa-
cja kwater na pobyt czasowy, rezerwacja miejsc w hotelach, 
restauracje samoobsługowe, restauracje, wynajmowanie po-
mieszczeń na pobyt czasowy, stołówki, domy turystyczne, 
usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, narady, 
mityngi, usługi w zakresie zapewniania wyposażenia i urzą-
dzeń kempingowych, wypożyczanie namiotów, wypożycza-
nie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń.

(210) 472001 (220) 2017 05 23
(731) WIĘCEK TOMASZ, Gdańsk; JADANOWSKI MICHAŁ, 

Gdańsk; WIĘCEK MICHAŁ, Gdańsk

(540) JAGUAR

(531) 29.01.14, 24.01.03, 24.01.05, 24.01.09, 24.01.13, 24.01.15, 
03.01.04, 03.01.16, 03.01.24, 24.13.02, 27.05.01

(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, czapki sportowe, 
daszki [odzież], sportowe nakrycia głowy inne niż kaski, buty 
sportowe, 41 organizacja imprez rozrywkowych, kultural-
nych, usługi klubów sportowych, organizowanie imprez 
sportowych, zawodów i turniejów sportowych, świadczenie 
usług sportowych i rekreacyjnych, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do celów rekreacyjnych, udostępnianie klubowych 
obiektów, sprzętu rekreacyjnego i sportowego, usługi szko-
leniowe w zakresie sportu, fankluby, obozy sportowe, zajęcia 
sportowe, sędziowanie sportowe, sport i fitness, edukacja 
sportowa, usługi trenerskie w zakresie sportu.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 472120 (220) 2017 05 25
(731) NEXBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) NEXBIO
(510), (511) 9 diagnostyczna aparatura testująca, inna niż 
do celów medycznych, urządzenia diagnostyczne nie do ce-
lów medycznych, urządzenia testujące, inne niż do celów 
medycznych, 10 aparatura do badań genetycznych do ce-
lów medycznych, 42 badania dotyczące hodowli zwierząt, 
badania naukowe w zakresie genetyki i inżynierii genetycz-
nej, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, badania 
oraz projektowanie w zakresie diagnostyki molekularnej, 
badania laboratoryjne, analizy chemiczne, badania bakte-
riologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, ba-
dania naukowe, badania techniczne, badania diagnostyczne 
w celach naukowych, badania genetyczne zwierząt w celach 
naukowych, a w szczególności badania predyspozycji gene-
tycznej zwierząt, badania genetyczne w celach naukowych, 
a w szczególności izolacja i utrwalanie materiału genetycz-
nego oraz identyfikacja mikroorganizmów metodami mo-
lekularnymi, 44 badania genetyczne w celach medycznych, 
a w szczególności izolacja i utrwalanie materiału genetycz-
nego oraz identyfikacja mikroorganizmów metodami mole-
kularnymi, badania genetyczne zwierząt w celach medycz-
nych, a w szczególności badania predyspozycji genetycznej 
zwierząt, usługi medyczne w zakresie diagnostyki molekular-
nej, badania diagnostyczne w celach medycznych, diagno-
styka medyczna oraz analiza i synteza DNA, a w szczególno-
ści sekwencjonowanie DNA.

(210) 472124 (220) 2017 05 25
(731) NEXBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) nexbio next generation bioscience
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(531) 27.05.01
(510), (511) 9 diagnostyczna aparatura testująca, inna niż 
do celów medycznych, urządzenia diagnostyczne nie do ce-
lów medycznych, urządzenia testujące, inne niż do celów 
medycznych, 10 aparatura do badań genetycznych do celów 
medycznych, 42 badania dotyczące hodowli zwierząt, bada-
nia naukowe w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, 
usługi świadczone przez laboratoria naukowe, badania oraz 
projektowanie w zakresie diagnostyki molekularnej, badania 
laboratoryjne, analizy chemiczne, badania bakteriologiczne, 
badania biologiczne, badania chemiczne, badania naukowe, 
badania techniczne, badania diagnostyczne w celach nauko-
wych, badania genetyczne zwierząt w celach naukowych, 
a w szczególności badania predyspozycji genetycznej zwie-
rząt, badania genetyczne w celach naukowych, a w szcze-
gólności izolacja i utrwalanie materiału genetycznego oraz 
identyfikacja mikroorganizmów metodami molekularnymi, 
44 badania genetyczne w celach medycznych, a w szcze-
gólności izolacja i utrwalanie materiału genetycznego oraz 
identyfikacja mikroorganizmów metodami molekularny-
mi, badania genetyczne zwierząt w celach medycznych, 
a w szczególności badania predyspozycji genetycznej zwie-
rząt, usługi medyczne w zakresie diagnostyld molekularnej, 
badania diagnostyczne w celach medycznych, diagnostyka 
medyczna oraz analiza i synteza DNA, a w szczególności se-
kwencjonowanie DNA.

(210) 472207 (220) 2017 05 26
(731) CONTACT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) CONTACT CENTER

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.05
(510), (511) 35 telemarketing, usługi w zakresie handlu 
i usługi informacyjne dla konsumentów a mianowicie usłu-
gi w zakresie handlu detalicznego i hurtowego, telesprze-
daż sprzętu komputerowego, oprogramowania, produktów 
telekomunikacyjnych, artykułów spożywczych, artykułów 
przemysłowych, odzieży, samochodów, maszyn, produktów 
bankowych, sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego, kom-
puterów oraz sprzętu komputerowego, telefoniczna obsługa 
klienta polegająca na obsłudze posprzedażowej, udzielaniu 
informacji na temat produktu, telefonicznym serwisie tech-
nicznym, pozyskiwanie nowych klientów, projektowanie 
kontaktów z klientem, serwis konsumencki za pomocą infoli-
nii produktu polegający na możliwości otrzymania informacji 
o zakupionym produkcie lub otrzymania informacji dotyczą-
cych reklamacji i zwrotów, usługi handlu elektronicznego, 
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za po-
średnictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamo-
wych i sprzedaży, pozyskiwanie umów na rzecz innych od-
nośnie świadczenia usług, przygotowywanie dokumentów 
reklamowych (i dystrybucja), zarządzanie bazami danych 
(i ich budowa), badania rynkowe, badania konsumenckie, 
tzn. badanie preferencji klientów, 38 odbieranie i transmi-
sja wiadomości, 39 dystrybucja [transport] towarów drogą 
lądową, magazynowanie towarów, 41 kursy szkoleniowe 
związane ze sprzętem komputerowym, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], szko-

lenia komputerowe, szkolenie z zakresu sprzedaży, szkolenia 
telemarketingowe, 42 doradztwo i konsultacje w zakresie 
sprzętu komputerowego.

(210) 472396 (220) 2017 07 02
(731) ANDRYSZCZYK SANDRA FLAMINGO, Gdynia
(540) Flamingo

(531) 29.01.06, 27.05.01
(510), (511) 44 fryzjerstwo damskie i męskie,  kosmetyka 
twarzy i ciała,  masaż ciała leczniczy i rekreacyjny,  kosmetyka 
dłoni i stóp -manicure i pedicure,  stylizacja i wizaż .

(210) 472402 (220) 2017 05 31
(731) CLICKFASHION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) CLICK

(531) 27.05.01, 26.04.22
(510), (511) 18 parasole i parasolki, torby, portfele i inne ak-
cesoria służące do przenoszenia, 25 odzież, nakrycia głowy, 
35 sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa odzieży i/lub artykułów 
modowych, prowadzenie sprzedaży odzieży i/lub artykułów 
modowych za pomocą sklepu internetowego, organizowa-
nie pokazów mody w celach promocyjnych, 40 krawiectwo, 
szycie odzieży na miarę, przeróbki odzieży, 42 projektowanie 
mody, 45 usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji 
ubioru, wypożyczanie odzieży.

(210) 472404 (220) 2017 06 01
(731) TYC-TYKA MAGDALENA MTTESTETICA, Kraków
(540) 

(531) 26.13.25
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą, 
badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie or-
ganizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, doradz-
two handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, pro-
spektów, ulotek), handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż 
próbek, reklama, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach 
franchisingu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi 
modeli i modelek do celów promocji sprzedaży i reklamy, 
zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr 
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie za-
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mówień zakupowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
kompilacja informacji do komputerowych baz danych, sys-
tematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych 
bazach danych, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, sprzedaż detaliczna, hurtowa 
i za pośrednictwem Internetu kosmetyków, preparatów 
do makijażu, środków perfumeryjnych i zapachowych, środ-
ków toaletowych oraz aplikatorów do kosmetyków, 44 chi-
rurgia plastyczna, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, 
usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, gabinety 
pielęgnacji skóry, fryzjerstwo, manicure, ozdabianie ciała, 
analiza kolorów [usługi kosmetyczne], depilacja woskiem, 
analiza kosmetyczna, doradztwo w zakresie urody, doradz-
two w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo świad-
czone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji 
ciała i urody, higiena i pielęgnacja urody, usługi doradcze 
dotyczące urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją 
skóry, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usłu-
gi doradcze dotyczące kosmetyków, udzielanie informacji 
o urodzie, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji wło-
sów, udzielanie informacji związanych z usługami salonów 
piękności, solaria, salony fryzjerskie, pielęgnacja urody dla 
ludzi, pielęgnacja urody, salony piękności, nakładanie pro-
duktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów ko-
smetycznych na twarz, usługi doradztwa dotyczącego ma-
kijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa dotyczącego 
makijażu świadczone online lub osobiście, usługi koloryzacji 
brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi kosmetyczne w zakresie 
wykonywania makijażu, usługi manicure i pedicure, usługi 
spa, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi w zakresie 
makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi 
w zakresie mikropigmentacji, usługi w zakresie pielęgnacji 
skóry, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi w za-
kresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji urody 
świadczone przez uzdrowisko [SPA], usługi w zakresie porad 
kosmetycznych, usługi wizażystów, usługi zabiegów kosme-
tycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, 
zabiegi depilacyjne, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi ko-
smetyczne, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy.

(210) 472482 (220) 2017 06 02
(731) TV SPEKTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) teoria spisku

(531) 01.11.01, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizacja i prowadzenie kampanii rekla-
mowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele rekla-
mowe w środkach masowego przekazu, produkcja filmów 
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, obsługa organi-
zacyjna produkcji telewizyjnej i filmowej, 38 emisja sygnału 
telewizyjnego, rozpowszechnianie programów radiowych 
i telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych, fabu-

larnych, seriali, widowisk, audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, emisja telewizyjna, obsługa przekazu dźwięku i ob-
razu, obsługa przekazy cyfrowego, organizowanie systemów 
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, roz-
powszechnianie programów i informacji za pośrednictwem 
sieci informatycznych - Internetu, przekazu satelitarnego, 
naziemnego, kablowego i światłowodowego, umożliwienie 
dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu tele-
wizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, usługa 
telekomunikacyjna polegająca na dostarczaniu materiałów 
edukacyjnych i szkoleniowych w formie plików multime-
dialnych przeznaczonych do zapisu na komputerze, usługa 
telekomunikacyjna polegająca na dostępie do usług edu-
kacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie 
telewizji interaktywnej, 41 organizacja rozrywki i nauczania, 
organizacja widowisk telewizyjnych, produkcja filmów do-
kumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewi-
zyjnych, organizacja teleturniejów i konkursów, organizacja 
audycji z interaktywnym udziałem widzów, organizacja 
konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, zabaw, zawo-
dów, seansów filmowych, spektakli teatralnych, dostarczanie 
informacji, rozrywki oraz usług edukacyjnych i szkolenio-
wych w formie plików multimedialnych nie przeznaczonych 
do zapisu na komputerze, dostarczanie informacji o rozryw-
ce, edukacji, programach telewizyjnych, gry komputerowe 
dostępne on-line.

(210) 472521 (220) 2017 06 04
(731) TV SPEKTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SUPER temat

(531) 25.12.25, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, albumy, broszury, czasopisma, foto-
grafie, foldery, gazety, kalendarze, karty pocztowe i okolicz-
nościowe, katalogi, książki, mapy, nalepki, obrazy, prospekty, 
publikacje drukowane, rysunki, torby do pakowania, 35 or-
ganizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem 
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, produkcja filmów reklamowych dla 
telewizji, filmu, internetu, obsługa organizacyjna produkcji 
telewizyjnej i filmowej, 38 emisja sygnału telewizyjnego, 
rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyj-
nych, reportaży, filmów dokumentalnych, fabularnych, se-
riali, widowisk, audycji z interaktywnym udziałem widzów, 
emisja telewizyjna, obsługa przekazu dźwięku i obrazu, 
obsługa przekazu cyfrowego, organizowanie systemów 
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, roz-
powszechnianie programów i informacji za pośrednictwem 
sieci informatycznych - internetu, przekazu satelitarnego, 
naziemnego, kablowego i światłowodowego, umożliwienie 
dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu tele-
wizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, usługa 
telekomunikacyjna polegająca na dostarczaniu materiałów 
edukacyjnych i szkoleniowych w formie plików multime-
dialnych przeznaczonych do zapisu na komputerze, usługa 
telekomunikacyjna polegająca na dostępie do usług edu-
kacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie 
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telewizji interaktywnej, 41 organizacja rozrywki i nauczania, 
organizacja widowisk telewizyjnych, produkcja filmów do-
kumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewi-
zyjnych, organizacja teleturniejów i konkursów, organizacja 
audycji z udziałem ekspertów i interaktywnym udziałem wi-
dzów, organizacja konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, 
zabaw, zawodów, seansów filmowych, spektakli teatralnych, 
dostarczanie informacji, rozrywki oraz usług edukacyjnych 
i szkoleniowych w formie plików multimedialnych nie prze-
znaczonych do zapisu na komputerze, dostarczanie infor-
macji o rozrywce, edukacji, programach telewizyjnych, gry 
komputerowe dostępne on-line.

(210) 472522 (220) 2017 06 05
(731) TV SPEKTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WETERANI WYRWANI ŚMIERCI

(531) 06.07.25, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 organizacja i prowadzenie kampanii rekla-
mowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele rekla-
mowe w środkach masowego przekazu, produkcja filmów 
reklamowych dla telewizji, filmu, internetu, obsługa organi-
zacyjna produkcji telewizyjnej i filmowej, 38 emisja sygnału 
telewizyjnego, rozpowszechnianie programów radiowych 
i telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych, fabu-
larnych, seriali, widowisk, audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, emisja telewizyjna, obsługa przekazu dźwięku i ob-
razu, obsługa przekazu cyfrowego, organizowanie systemów 
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpo-
wszechnianie programów i informacji za pośrednictwem 
sieci informatycznych - internetu, przekazu satelitarnego, 
naziemnego, kablowego i światłowodowego, umożliwienie 
dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu tele-
wizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, usługa 
telekomunikacyjna polegająca na dostarczaniu materiałów 
edukacyjnych i szkoleniowych w formie plików multime-
dialnych przeznaczonych do zapisu na komputerze, usługa 
telekomunikacyjna polegająca na dostępie do usług edu-
kacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie 
telewizji interaktywnej, 41 organizacja rozrywki i nauczania, 
organizacja widowisk telewizyjnych, produkcja filmów do-
kumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewi-
zyjnych, organizacja teleturniejów i konkursów, organizacja 
audycji z udziałem ekspertów i interaktywnym udziałem wi-
dzów, organizacja konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, 
zabaw, zawodów, seansów filmowych, spektakli teatralnych, 
dostarczanie informacji, rozrywki oraz usług edukacyjnych 
i szkoleniowych w formie plików multimedialnych nie prze-
znaczonych do zapisu na komputerze, dostarczanie infor-
macji o rozrywce, edukacji, programach telewizyjnych, gry 
komputerowe dostępne on-line.

(210) 472629 (220) 2017 06 06
(731) KGH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) heven
(510), (511) 29 mięso i wędliny, nabiał i substytuty nabia-
łu, oleje i tłuszcze, przetworzone owoce, warzywa i grzyby 
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, ryby, owoce 
morza i mięczaki, jaja ptasie i produkty z jaj, 30 czekola-
da mleczna, czekolada pitna, czekoladowa kawa, ekstrakty 
z kawy, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, sól, 
przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukierni-
cze, czekolada i desery, cukierki i batony, 32 napoje bezal-
koholowe, soki, napoje owocowe i soki owocowe, napo-
je zawierające głównie soki owocowe, syropy owocowe, 
skoncentrowane soki owocowe, soki gazowane, czyste soki, 
bezalkoholowe wyciągi z owoców, esencje do produkcji na-
pojów, napoje gazowane, piwo imbirowe, koktajle bezalko-
holowe, lemoniada, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, 
syropy do napojów, napoje izotoniczne, napoje na bazie 
owoców lub warzyw, napoje serwatkowe, owocowe nektary 
bezalkoholowe, woda mineralna.

(210) 472741 (220) 2017 06 09
(731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) Vi FLAVORED VODKA

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wódki, bran-
dy, wyroby spirytusowe, napoje alkoholowe smakowe 
i aromatyzowane.

(210) 472788 (220) 2017 06 12
(731) BOCHENEK MARCIN UCANBEFIT ACADEMY 

CENTRUM DOSKONALENIA TRENERÓW,  
Mogilno Małe

(540) ucanbefit
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(531) 02.07.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie do pobrania w postaci mo-
bilnej aplikacji, która zapewnia dostęp do informacji, porad, 
baz danych dotyczących odżywiania, diet, ćwiczeń fizycz-
nych, planów treningowych oraz narzędzi obliczeniowych 
w dziedzinie diety, utraty wagi, planowania diety, ćwiczeń 
fizycznych i stylu życia, 35 usługi zgrupowania na rzecz osób 
trzecich następujących towarów: odzież, legginsy damskie, 
koszulki damskie, koszulki na ramiączka damskie, bluzy dam-
skie, spodenki męskie, koszulki męskie, bluzy męskie, obu-
wie, nakrycia głowy, torby treningowe, ręczniki, shakery, smy-
cze, długopisy, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać 
i kupować w hurtowniach lub w sklepach detalicznych albo 
z katalogów względnie za pośrednictwem systemu teleza-
kupów bądź na stronach internetowych z wykorzystaniem 
zamówień korespondencyjnych lub przy użyciu środków 
telekomunikacji albo komunikacji elektronicznej, rozprowa-
dzanie próbek dla celów reklamowych, reklama i marketing, 
41 edukacja, nauczanie, usługi rozrywkowe, organizowanie 
szkoleń, organizowanie konkursów, organizowanie zajęć 
sportowych i kulturalnych, udzielanie dostępu do treningów, 
instruktażu i filmów związanych ze sprawnością fizyczną 
i odżywianiem, udostępnianie strony internetowej z infor-
macjami dotyczącymi sportu, treningu sprawności fizycznej, 
zdrowego odżywiania i rozwoju umiejętności sportowych, 
udzielanie dostępu do nagranych sesji sportowych i związa-
nych ze sprawnością fizyczną, programy konkursowe i moty-
wacyjne z nagrodami, mające na celu nagradzanie uczestni-
ków programu.

(210) 472793 (220) 2017 06 12
(731) VIVADENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) VIVAMEDIA SPÓŁKA Z O.O.

(531) 26.03.04, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 41 wydawnictwa prasowe, organizowanie even-
tów związanych z działalnością stomatologiczną.

(210) 472795 (220) 2017 06 12
(731) VIVADENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) VIVAVOYAGE MEDICAL TRAVEL

(531) 18.05.01, 18.05.03, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 organizowanie turystyki medycznej 
i zdrowotnej.

(210) 472796 (220) 2017 06 12
(731) VIVADENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) PRACTICULUM

(531) 26.04.01, 26.04.05, 28.07.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 działalność edukacyjna dla stomatologów 
i wspomagającej ich kadry medycznej.

(210) 472799 (220) 2017 06 12
(731) VIVADENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) PRACTICULUM PROTETYKI

(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 28.07.99, 29.01.12
(510), (511) 41 działalność edukacyjna dla stomatologów 
i wspomagającej kadry medycznej.

(210) 472800 (220) 2017 06 12
(731) VIVADENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) CURRICULUM IMPLANTOLOGII

(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 działalność edukacyjna dla stomatologów 
i wspierającej ich kadry medycznej.

(210) 472834 (220) 2017 06 12
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, US
(540) LAY’S Z PIECA
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, 
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, 
oleje i tłuszcze jadalne, dipy (sosy), ser, jogurt, orzechy jadal-
ne, przetworzone orzechy, przetworzone jadalne nasiona, 
batony na bazie orzechów, mieszanki owoców i orzechów, 
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chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, przekąski na ba-
zie ziemniaków, przekąski na bazie soi, chipsy sojowe, prze-
kąski na bazie owoców, chipsy owocowe, chipsy z juki, przy-
gotowana wołowina, suszona wołowina w paskach, skwarki 
wieprzowe w formie prażynek, sałatki warzywne, smarowidła 
owocowe i warzywne, przekąski i chipsy na bazie warzyw, 
gotowe do spożycia składające się głównie z ziemniaków, 
chipsów, orzechów, produktów orzechowych, nasion jadal-
nych, owoców, warzyw lub ich kombinacji, przekąski na ba-
zie warzyw strączkowych, smarowidła na bazie roślin strącz-
kowych, 30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, cukier, 
ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby 
cukiernicze, słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, 
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przypra-
wy), przyprawy, zboża, płatki śniadaniowe, przetworzone 
ziarna, przekąski na bazie mąki zbożowej, przekąski na bazie 
mąki ziemniaczanej, przekąski na bazie mąki ryżowej, kra-
kersy, chipsy taco, chipsy torilla, chipsy na bazie mąki, chipsy 
na bazie ziaren, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie 
płatków śniadaniowych, przekąski na bazie produktów zbo-
żowych, batony na bazie zbóż, batony na bazie płatków śnia-
daniowych, batony na bazie produktów zbożowych, batony 
zbożowe, batony z produktów zbożowych, batony z płatków 
śniadaniowych, batony energetyczne, przekąski na bazie 
ryży, chipsy ryżowe, chrupki ryżowe, krakersy ryżowe, ryż 
dmuchany, ciasteczka ryżowe, przekąski z kukurydzy, prze-
tworzona kukurydza, popcorn, kukurydza palona, chrupki 
kukurydziane, dmuchane przekąski kukurydziane, przekąski 
na bazie kukurydzy, wyciskane przekąski zawierające kuku-
rydzę, cienkie kruche placki z przyprawami [poppadom], 
precle, muesli, batony na bazie muesli, nasiona zbożowe 
przetworzone, batony i przekąski składające się z mieszanki 
ziarna, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], 
sosy salsa, sosy, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], 
przekąski na bazie muesli, gotowe do spożycia przekąski 
składające się głównie z ziaren, kukurydzy, zbóż, produktów 
zbożowych, płatków śniadaniowych lub ich kombinacji.

(210) 472845 (220) 2017 06 12
(731) TOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) motoautko

(531) 18.01.09, 26.04.03, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 pojazdy, części pojazdów, akcesoria do pojaz-
dów, bagażniki samochodowe, multiorganizery samochodo-
we do przewożonych towarów, opony, wycieraczki, pokrow-
ce foteli, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów obejmujących pojazdy, części pojazdów, akcesoria 
do pojazdów, bagażniki samochodowe, multiorganizery 
samochodowe do przewożonych towarów, opony, środki 
do mycia pojazdów, środki do konserwacji pojazdów, prepa-
raty chemiczne przeznaczone dla pojazdów, spryskiwacze 
do szyb, środki antykorozyjne, smary, wycieraczki, pokrowce 
foteli, urządzenia RTV dla pojazdów, systemy nawigacyjne 
dla pojazdów, komputery pokładowe i oprogramowanie 
do komputerów pokładowych, sprzęt elektroniczny do po-
jazdów, alkomaty, narzędzia, aparatura kontrolno-pomiaro-
wa dla pojazdów, sprzęt diagnostyczny, oprogramowanie 
komputerowe dla warsztatów samochodowych, wyposaże-
nie warsztatów samochodowych, w sposób umożliwiający 

ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtow-
niach, w Internecie oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, rekla-
ma wyżej wymienionych towarów.

(210) 472846 (220) 2017 06 12
(731) TOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ZA BUTAMI

(531) 09.09.03, 09.09.11, 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie, obuwie sportowe, obuwie plażo-
we, obuwie damskie, męskie i dziecięce, obuwie ogrodowe, 
obuwie specjalistyczne, odzież, nakrycia głowy, rękawiczki, 
szale, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów obejmujących obuwie, obuwie sportowe, obuwie 
plażowe, obuwie damskie, męskie i dziecięce, obuwie ogro-
dowe, obuwie specjalistyczne, akcesoria obuwnicze, wkładki 
do obuwia, sznurówki do obuwia, ozdoby do obuwia, pre-
paraty do pielęgnacji obuwia, środki do czyszczenia obuwia, 
preparaty do odświeżania obuwia, odzież, nakrycia głowy, 
rękawiczki, szale, paski, torby, torebki, plecaki, walizki, kufry, 
portfele i portmonetki, parasole, okulary przeciwsłoneczne, 
w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowa-
nie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą sprze-
daży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.

(210) 472856 (220) 2017 06 12
(731) LIGHTSCAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) LIGHTSCAPE BRAND STRATEGY & COMMUNICATION

(531) 13.01.17, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 35 usługi public relations, reklama, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, badania rynkowe, tworze-
nie tekstów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, 
usługi marketingowe, usługi przeglądu prasy, optymalizacja 
stron internetowych, indeksowanie stron internetowych 
w celach handlowych lub reklamowych, reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej.

(210) 472879 (220) 2016 07 07
(731) MOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) dabidu
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z za-
bawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabaw-
kami, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sklepów deta-
licznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkani-
nami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, 
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie in-
formacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomuni-
kacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi sklepów 
detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi 
i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielę-
gnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ak-
cesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze środkami spożywczymi.

(210) 472922 (220) 2017 06 14
(731) KIRAKOSYAN ARMAN KAREN P.H.U., Legionowo
(540) Smaki Kaukazu

(531) 05.07.10, 05.07.14, 05.07.21, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 
26.04.15, 26.04.18

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

(210) 472923 (220) 2017 06 14
(731) GNIAZDOWSKI MARCIN ALTRANS, Kartuzy
(540) ALMAR KRÓL ŁOSOSIA od 1990 ŁOSOŚ NORWESKI 

PREMIUM Q PREMIUM

(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.09.01, 27.07.01, 25.01.01
(510), (511) 29 ryby i przetwory z ryb.

(210) 472951 (220) 2017 06 14
(731) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WIADOMOŚCI KOSMETYCZNE wk

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, film 
kinematograficzny, naświetlony, identyfikacyjne karty ma-
gnetyczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, sondy 
do celów naukowo-badawczych, urządzenia do głosowa-
nia, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia 
do nauczania, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, aktówki [artykuły biurowe], broszury, czasopisma 
[periodyki], formularze [blankiety, druki], fotografie [wydru-
kowane], gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty, kar-
ty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmienne], książki, 
materiały drukowane, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 
notatniki [notesy], papier, periodyki [czasopisma], plansze, 
płytki grawerskie, plany, podkładki do pisania z klipsem, 
podkładki na biurko, publikacje drukowane, torby papiero-
we, ulotki, 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 
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, 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach 
finansowych, informacje finansowe, sponsorowanie, udo-
stępnianie informacji finansowych za pośrednictwem stro-
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ny internetowej, usługi finansowania, 41 organizowanie 
balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi 
reporterskie.

(210) 472975 (220) 2017 06 14
(731) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa
(540) SINGAPUR
(510), (511) 32 lemoniada, oranżada, napoje bezalkoholowe, 
soki owocowe, woda, woda mineralna, woda gazowana, na-
poje izotoniczne, napoje energetyzujące.

(210) 472976 (220) 2017 06 14
(731) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa
(540) FIVE + ONE
(510), (511) 32 lemoniada, napoje bezalkoholowe, soki owo-
cowe, woda, woda mineralna, napoje izotoniczne, napoje 
energetyzujące, oranżada.

(210) 472990 (220) 2017 06 16
(731) MERIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Merigo Zarezerwowani dla Ciebie

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 43 usługi rezerwowania noclegów, miejsc 
hotelowych.

(210) 473044 (220) 2017 06 19
(731) HJK OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) TESTA VILLA 1924

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.07, 03.09.18, 26.13.25
(510), (511) 43 hotele, pensjonaty, kafeterie, bufety, usługi 
hotelowe, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi recep-
cyjne dla tymczasowego zakwaterowania, usługi rezerwacji 
pokoi, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie za-
kwaterowania na pobyt czasowy, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary szyb-
kiej obsługi.

(210) 473046 (220) 2017 06 19
(731) HJK OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) TESTA HOTEL SOPOT

(531) 29.01.04, 27.05.01, 01.01.05, 03.09.18, 26.04.02, 26.13.25
(510), (511) 43 hotele, pensjonaty, kafeterie, bufety, usługi 
hotelowe, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi recep-
cyjne dla tymczasowego zakwaterowania, usługi rezerwacji 
pokoi, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie za-
kwaterowania na pobyt czasowy, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary szyb-
kiej obsługi.

(210) 473075 (220) 2017 06 19
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TVP VOD
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagra-
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisa-
nej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-
ków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej 
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa-
rzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapi-
su filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizual-
ne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multime-
dialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże 
utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne i kom-
puterowe, programy komputerowe, programy do prowa-
dzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbior-
nikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi 
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 
16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albu-
my, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papiero-
wej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, 
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fo-
tograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, 
urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawia-
nia fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki 
do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do foto-
grafii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowy-
wania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty 
do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z za-
wodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy 
do wklejania [albumy fotograficznej, papier do drukowania 
fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały 
piśmienne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w syste-
mie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii 
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele re-
klamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie rekla-
mowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radio-
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wych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, 
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i rekla-
mowych, usługi marketingu i public relations, merchandi-
sing, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i pro-
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputero-
wych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych 
i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych 
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych 
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie 
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumen-
tom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa 
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w sys-
temie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć 
telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową 
i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, 
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów 
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabular-
nych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji 
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmi-
sji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie 
i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, do-
starczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, 
usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowa-
dzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-
-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług 
teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron 
internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
usługi rozrywkowe, włączając teleturnieje, działalność spor-
towa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tek-
stów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line 
książek i periodyków, produkcja programów radiowych i te-
lewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, 
realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci inter-
netowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn 
internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie 
graficzne.

(210) 473077 (220) 2017 06 19
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TVP VOD

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.03.01
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagra-
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisa-
nej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-
ków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej 
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa-
rzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, 

odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapi-
su filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizual-
ne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multime-
dialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże 
utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne i kom-
puterowe, programy komputerowe, programy do prowa-
dzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbior-
nikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi 
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 
16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albu-
my, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papiero-
wej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, 
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fo-
tograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, 
urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawia-
nia fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki 
do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do foto-
grafii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowy-
wania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty 
do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z za-
wodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy 
do wklejania [albumy fotograficznej, papier do drukowania 
fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały 
piśmienne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w syste-
mie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii 
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele re-
klamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie rekla-
mowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radio-
wych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, 
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i rekla-
mowych, usługi marketingu i public relations, merchandi-
sing, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i pro-
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputero-
wych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych 
i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych 
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych 
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie 
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumen-
tom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa 
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w sys-
temie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć 
telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową 
i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, 
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów 
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabular-
nych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji 
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmi-
sji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie 
i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, do-
starczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, 
usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowa-
dzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-
-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług 
teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron 
internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
usługi rozrywkowe, włączając teleturnieje, działalność spor-
towa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tek-
stów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line 
książek i periodyków, produkcja programów radiowych i te-
lewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
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usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, 
realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci inter-
netowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn 
internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie 
graficzne.

(210) 473086 (220) 2017 06 19
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TVP VOD

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.03.01
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagra-
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisa-
nej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-
ków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej 
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa-
rzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapi-
su filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizual-
ne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multime-
dialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże 
utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne i kom-
puterowe, programy komputerowe, programy do prowa-
dzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbior-
nikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi 
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 
16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albu-
my, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papiero-
wej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, 
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fo-
tograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, 
urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawia-
nia fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki 
do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do foto-
grafii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowy-
wania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty 
do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z za-
wodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy 
do wklejania [albumy fotograficznej, papier do drukowania 
fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały 
piśmienne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w syste-
mie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii 
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele re-
klamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie rekla-
mowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radio-
wych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, 
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i rekla-
mowych, usługi marketingu i public relations, merchandi-
sing, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i pro-
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputero-
wych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych 
i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych 
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych 
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie 
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumen-
tom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa 
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w sys-
temie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć 
telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową 

i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, 
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów 
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabular-
nych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji 
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmi-
sji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie 
i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, do-
starczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, 
usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowa-
dzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-
-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług 
teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron 
internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
usługi rozrywkowe, włączając teleturnieje, działalność spor-
towa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tek-
stów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line 
książek i periodyków, produkcja programów radiowych i te-
lewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, 
realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci inter-
netowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn 
internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie 
graficzne.

(210) 473182 (220) 2017 06 21
(731) MACIEJEWSKA ANNA, Radom
(540) CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.17.02, 04.03.01, 24.01.05, 24.01.09
(510), (511) 16 książki, podręczniki, materiały drukowane, 
publikacje drukowane formularze, 41 edukacja, edukacja ję-
zykowa, edukacja [nauczanie], organizacja egzaminów w za-
kresie edukacji, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji, 
organizowanie seminariów związanych z edukacją, edukacja 
zawodowa dla młodych ludzi, edukacja online z komputero-
wej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, 
udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postę-
pach związanych z edukacją i szkoleniami, organizowanie 
konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowa-
nie zawodów w zakresie edukacja lub rozrywki, usługi szkół 
w zakresie edukacji, zajęcia zorganizowane dla dzieci w za-
kresie edukacji lub rozrywki, obozy letnie w zakresie rozrywki 
lub edukacji, doradztwo zawodowe.
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(210) 473215 (220) 2017 06 22
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) Pekao Investment Banking

(531) 03.04.04, 03.04.24, 03.04.26, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debe-
towe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne 
do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne, 
karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki 
obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, elek-
troniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt 
przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura 
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart banko-
wych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat 
i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortują-
ce i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, ter-
minale elektroniczne do punktów sprzedaży, mechanizmy 
na monety do automatów sprzedających, elektroniczne ma-
szyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy sklepowe, 
maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub 
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania 
transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputero-
we, oprogramowanie komputerowe wspomagające świad-
czenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych, 
oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości 
elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń 
komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami 
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz da-
nych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 
35 usługi audytorskie, usługi księgowe, rachunkowość, spo-
rządzanie wyciągów z konta, doradztwo biznesowe, doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i han-
dlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne, 
usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama, usługi 
reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, 
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej 
i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościo-
wych i programów promocyjnych, analizy kosztów, usługi 
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji 
o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji sta-
tystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbio-
rami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, usługi systematy-
zacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych ba-
zach danych, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, 
informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana 
w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi 
bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usłu-
gi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, 
administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi 
przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat termi-
nowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadza-
nia rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych 
w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, 
usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usłu-
gi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych 
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń 

i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi 
giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami 
giełdowymi, transakcje w zakresie wartości dewizowych, 
usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarzą-
dzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościo-
wych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont 
depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie 
emisji papierów wartościowych, usługi agencji transfero-
wych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościo-
wych, pożyczki na emisję papierów wartościowych, analizy 
finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, 
doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji pa-
pierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmo-
wania do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów 
wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych, 
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi fi-
nansowe w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi 
planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami 
emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie 
funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, 
funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wyda-
wania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej, 
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w za-
kresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, 
leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finan-
sowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, 
udzielanie kredytów hipotecznych, administrowanie kredy-
tami hipotecznymi, usługi w zakresie faktoringu, faktoring 
eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, fakto-
ring przedsiębiorstw finansowych, usługi wykonywania ter-
minowych operacji finansowych, organizowanie funduszy 
na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, ubezpie-
czenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, 
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmo-
wania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradz-
two w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszyst-
kich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(210) 473219 (220) 2017 06 22
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) Pekao Financial Services

(531) 03.04.04, 03.04.24, 03.04.26, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debe-
towe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne 
do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne, 
karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki 
obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, elek-
troniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt 
przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura 
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart banko-
wych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat 
i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortują-
ce i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, ter-
minale elektroniczne do punktów sprzedaży, mechanizmy 
na monety do automatów sprzedających, elektroniczne ma-
szyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy sklepowe, 
maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub 
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania 
transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputero-
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we, oprogramowanie komputerowe wspomagające świad-
czenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych, 
oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości 
elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń 
komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami 
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz da-
nych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 
35 usługi audytorskie, usługi księgowe, rachunkowość, spo-
rządzanie wyciągów z konta, doradztwo biznesowe, doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i han-
dlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne, 
usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama, usługi 
reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, 
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej 
i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościo-
wych i programów promocyjnych, analizy kosztów, usługi 
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji 
o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji sta-
tystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbio-
rami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, usługi systematy-
zacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych ba-
zach danych, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, 
informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana 
w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi 
bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usłu-
gi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, 
administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi 
przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat termi-
nowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadza-
nia rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych 
w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, 
usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usłu-
gi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych 
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń 
i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi 
giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami 
giełdowymi, transakcje w zakresie wartości dewizowych, 
usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarzą-
dzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościo-
wych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont 
depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie 
emisji papierów wartościowych, usługi agencji transfero-
wych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościo-
wych, pożyczki na emisję papierów wartościowych, analizy 
finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, 
doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji pa-
pierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmo-
wania do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów 
wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych, 
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi fi-
nansowe w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi 
planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami 
emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie 
funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, 
funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wyda-
wania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej, 
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w za-
kresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, 
leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finan-
sowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, 
udzielanie kredytów hipotecznych, administrowanie kredy-
tami hipotecznymi, usługi w zakresie faktoringu, faktoring 

eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, fakto-
ring przedsiębiorstw finansowych, usługi wykonywania ter-
minowych operacji finansowych, organizowanie funduszy 
na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, ubezpie-
czenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, 
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmo-
wania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradz-
two w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszyst-
kich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(210) 473222 (220) 2017 06 22
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo 

Emerytalne

(531) 03.04.04, 03.04.24, 03.04.26, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debe-
towe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne 
do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne, 
karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki 
obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, elek-
troniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt 
przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura 
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart banko-
wych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat 
i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortują-
ce i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, ter-
minale elektroniczne do punktów sprzedaży, mechanizmy 
na monety do automatów sprzedających, elektroniczne ma-
szyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy sklepowe, 
maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub 
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania 
transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputero-
we, oprogramowanie komputerowe wspomagające świad-
czenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych, 
oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości 
elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń 
komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami 
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz da-
nych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 
35 usługi audytorskie, usługi księgowe, rachunkowość, spo-
rządzanie wyciągów z konta, doradztwo biznesowe, doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i han-
dlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne, 
usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama, usługi 
reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, 
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej 
i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościo-
wych i programów promocyjnych, analizy kosztów, usługi 
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji 
o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji sta-
tystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbio-
rami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, usługi systematy-
zacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych ba-
zach danych, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, 
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informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana 
w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi 
bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usłu-
gi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, 
administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi 
przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat termi-
nowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadza-
nia rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych 
w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, 
usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usłu-
gi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych 
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń 
i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi 
giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami 
giełdowymi, transakcje w zakresie wartości dewizowych, 
usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarzą-
dzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościo-
wych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont 
depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie 
emisji papierów wartościowych, usługi agencji transfero-
wych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościo-
wych, pożyczki na emisję papierów wartościowych, analizy 
finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, 
doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji pa-
pierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmo-
wania do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów 
wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych, 
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi fi-
nansowe w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi 
planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami 
emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie 
funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, 
funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wyda-
wania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej, 
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w za-
kresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, 
leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finan-
sowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, 
udzielanie kredytów hipotecznych, administrowanie kredy-
tami hipotecznymi, usługi w zakresie faktoringu, faktoring 
eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, fakto-
ring przedsiębiorstw finansowych, usługi wykonywania ter-
minowych operacji finansowych, organizowanie funduszy 
na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, ubezpie-
czenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, 
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmo-
wania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradz-
two w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszyst-
kich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(210) 473224 (220) 2017 06 22
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) Pekao OFE Otwarty Fundusz Emerytalny

(531) 03.04.04, 03.04.24, 03.04.26, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debe-
towe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne 
do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne, 
karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki 

obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, elek-
troniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt 
przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura 
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart banko-
wych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat 
i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortują-
ce i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, ter-
minale elektroniczne do punktów sprzedaży, mechanizmy 
na monety do automatów sprzedających, elektroniczne ma-
szyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy sklepowe, 
maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub 
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania 
transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputero-
we, oprogramowanie komputerowe wspomagające świad-
czenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych, 
oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości 
elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń 
komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami 
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz da-
nych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 
35 usługi audytorskie, usługi księgowe, rachunkowość, spo-
rządzanie wyciągów z konta, doradztwo biznesowe, doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i han-
dlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne, 
usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama, usługi 
reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, 
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej 
i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościo-
wych i programów promocyjnych, analizy kosztów, usługi 
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji 
o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji sta-
tystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbio-
rami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, usługi systematy-
zacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych ba-
zach danych, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, 
informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana 
w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi 
bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usłu-
gi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, 
administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi 
przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat termi-
nowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadza-
nia rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych 
w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, 
usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usłu-
gi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych 
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń 
i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi 
giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami 
giełdowymi, transakcje w zakresie wartości dewizowych, 
usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarzą-
dzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościo-
wych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont 
depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie 
emisji papierów wartościowych, usługi agencji transfero-
wych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościo-
wych, pożyczki na emisję papierów wartościowych, analizy 
finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, 
doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji pa-
pierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmo-
wania do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów 
wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych, 
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obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi fi-
nansowe w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi 
planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami 
emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie 
funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, 
funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wyda-
wania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej, 
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w za-
kresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, 
leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finan-
sowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, 
udzielanie kredytów hipotecznych, administrowanie kredy-
tami hipotecznymi, usługi w zakresie faktoringu, faktoring 
eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, fakto-
ring przedsiębiorstw finansowych, usługi wykonywania ter-
minowych operacji finansowych, organizowanie funduszy 
na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, ubezpie-
czenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, 
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmo-
wania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradz-
two w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszyst-
kich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(210) 473225 (220) 2017 06 22
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) DFE Pekao Dobrowolny Fundusz Emerytalny

(531) 03.04.04, 03.04.24, 03.04.26, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debe-
towe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne 
do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne, 
karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki 
obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, elek-
troniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt 
przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura 
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart banko-
wych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat 
i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortują-
ce i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, ter-
minale elektroniczne do punktów sprzedaży, mechanizmy 
na monety do automatów sprzedających, elektroniczne ma-
szyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy sklepowe, 
maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub 
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania 
transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputero-
we, oprogramowanie komputerowe wspomagające świad-
czenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych, 
oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości 
elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń 
komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami 
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz da-
nych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 
35 usługi audytorskie, usługi księgowe, rachunkowość, spo-
rządzanie wyciągów z konta, doradztwo biznesowe, doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i han-
dlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne, 

usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama, usługi 
reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, 
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej 
i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościo-
wych i programów promocyjnych, analizy kosztów, usługi 
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji 
o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji sta-
tystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbio-
rami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, usługi systematy-
zacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych ba-
zach danych, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, 
informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana 
w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi 
bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usłu-
gi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, 
administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi 
przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat termi-
nowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadza-
nia rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych 
w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, 
usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usłu-
gi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych 
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń 
i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi 
giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami 
giełdowymi, transakcje w zakresie wartości dewizowych, 
usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarzą-
dzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościo-
wych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont 
depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie 
emisji papierów wartościowych, usługi agencji transfero-
wych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościo-
wych, pożyczki na emisję papierów wartościowych, analizy 
finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, 
doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji pa-
pierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmo-
wania do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów 
wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych, 
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi fi-
nansowe w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi 
planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami 
emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie 
funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, 
funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wyda-
wania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej, 
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w za-
kresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, 
leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finan-
sowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, 
udzielanie kredytów hipotecznych, administrowanie kredy-
tami hipotecznymi, usługi w zakresie faktoringu, faktoring 
eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, fakto-
ring przedsiębiorstw finansowych, usługi wykonywania ter-
minowych operacji finansowych, organizowanie funduszy 
na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, ubezpie-
czenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, 
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmo-
wania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradz-
two w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszyst-
kich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.
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(210) 473230 (220) 2017 06 22
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) Pekao Leasing

(531) 03.04.04, 03.04.24, 03.04.26, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debe-
towe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne 
do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne, 
karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki 
obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, elek-
troniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt 
przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura 
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart banko-
wych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat 
i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortują-
ce i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, ter-
minale elektroniczne do punktów sprzedaży, mechanizmy 
na monety do automatów sprzedających, elektroniczne ma-
szyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy sklepowe, 
maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub 
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania 
transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputero-
we, oprogramowanie komputerowe wspomagające świad-
czenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych, 
oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości 
elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń 
komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami 
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz da-
nych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 
35 usługi audytorskie, usługi księgowe, rachunkowość, spo-
rządzanie wyciągów z konta, doradztwo biznesowe, doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i han-
dlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne, 
usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama, usługi 
reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, 
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej 
i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościo-
wych i programów promocyjnych, analizy kosztów, usługi 
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji 
o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji sta-
tystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbio-
rami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, usługi systematy-
zacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych ba-
zach danych, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, 
informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana 
w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi 
bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usłu-
gi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, 
administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi 
przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat termi-
nowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadza-
nia rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych 
w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, 
usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usłu-
gi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych 

i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń 
i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi 
giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami 
giełdowymi, transakcje w zakresie wartości dewizowych, 
usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarzą-
dzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościo-
wych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont 
depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie 
emisji papierów wartościowych, usługi agencji transfero-
wych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościo-
wych, pożyczki na emisję papierów wartościowych, analizy 
finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, 
doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji pa-
pierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmo-
wania do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów 
wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych, 
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi fi-
nansowe w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi 
planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami 
emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie 
funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, 
funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wyda-
wania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej, 
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w za-
kresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, 
leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finan-
sowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, 
udzielanie kredytów hipotecznych, administrowanie kredy-
tami hipotecznymi, usługi w zakresie faktoringu, faktoring 
eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, fakto-
ring przedsiębiorstw finansowych, usługi wykonywania ter-
minowych operacji finansowych, organizowanie funduszy 
na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, ubezpie-
czenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, 
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmo-
wania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradz-
two w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszyst-
kich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(210) 473232 (220) 2017 06 22
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) Pekao Faktoring

(531) 03.04.04, 03.04.24, 03.04.26, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debe-
towe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne 
do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne, 
karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki 
obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, elek-
troniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt 
przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura 
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart banko-
wych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat 
i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortują-
ce i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, ter-
minale elektroniczne do punktów sprzedaży, mechanizmy 
na monety do automatów sprzedających, elektroniczne ma-
szyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy sklepowe, 
maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub 
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania 
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transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputero-
we, oprogramowanie komputerowe wspomagające świad-
czenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych, 
oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości 
elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń 
komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami 
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz da-
nych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 
35 usługi audytorskie, usługi księgowe, rachunkowość, spo-
rządzanie wyciągów z konta, doradztwo biznesowe, doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i han-
dlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne, 
usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama, usługi 
reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, 
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej 
i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościo-
wych i programów promocyjnych, analizy kosztów, usługi 
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji 
o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji sta-
tystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbio-
rami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, usługi systematy-
zacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych ba-
zach danych, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, 
informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana 
w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi 
bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usłu-
gi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, 
administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi 
przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat termi-
nowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadza-
nia rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych 
w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, 
usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usłu-
gi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych 
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń 
i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi 
giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami 
giełdowymi, transakcje w zakresie wartości dewizowych, 
usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarzą-
dzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościo-
wych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont 
depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie 
emisji papierów wartościowych, usługi agencji transfero-
wych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościo-
wych, pożyczki na emisję papierów wartościowych, analizy 
finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, 
doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji pa-
pierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmo-
wania do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów 
wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych, 
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi fi-
nansowe w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi 
planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami 
emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie 
funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, 
funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wyda-
wania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej, 
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w za-
kresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, 
leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finan-
sowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, 
udzielanie kredytów hipotecznych, administrowanie kredy-

tami hipotecznymi, usługi w zakresie faktoringu, faktoring 
eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, fakto-
ring przedsiębiorstw finansowych, usługi wykonywania ter-
minowych operacji finansowych, organizowanie funduszy 
na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, ubezpie-
czenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, 
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmo-
wania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradz-
two w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszyst-
kich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(210) 473233 (220) 2017 06 22
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) Pekao CDM Centralny Dom Maklerski

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.04.01, 03.04.05, 03.04.24, 03.04.26, 
26.11.07

(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debe-
towe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne 
do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne, 
karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki 
obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, elek-
troniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt 
przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura 
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart banko-
wych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat 
i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortują-
ce i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, ter-
minale elektroniczne do punktów sprzedaży, mechanizmy 
na monety do automatów sprzedających, elektroniczne ma-
szyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy sklepowe, 
maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub 
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania 
transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputero-
we, oprogramowanie komputerowe wspomagające świad-
czenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych, 
oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości 
elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń 
komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami 
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz da-
nych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 
35 usługi audytorskie, usługi księgowe, rachunkowość, spo-
rządzanie wyciągów z konta, doradztwo biznesowe, doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i han-
dlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne, 
usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama, usługi 
reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, 
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej 
i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościo-
wych i programów promocyjnych, analizy kosztów, usługi 
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji 
o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji sta-
tystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbio-
rami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, usługi systematy-
zacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych ba-
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zach danych, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, 
informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana 
w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi 
bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usłu-
gi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, 
administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi 
przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat termi-
nowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadza-
nia rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych 
w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, 
usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usłu-
gi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych 
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń 
i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi 
giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami 
giełdowymi, transakcje w zakresie wartości dewizowych, 
usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarzą-
dzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościo-
wych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont 
depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie 
emisji papierów wartościowych, usługi agencji transfero-
wych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościo-
wych, pożyczki na emisję papierów wartościowych, analizy 
finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, 
doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji pa-
pierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmo-
wania do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów 
wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych, 
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi fi-
nansowe w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi 
planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami 
emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie 
funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, 
funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wyda-
wania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej, 
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w za-
kresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, 
leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finan-
sowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, 
udzielanie kredytów hipotecznych, administrowanie kredy-
tami hipotecznymi, usługi w zakresie faktoringu, faktoring 
eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, fakto-
ring przedsiębiorstw finansowych, usługi wykonywania ter-
minowych operacji finansowych, organizowanie funduszy 
na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, ubezpie-
czenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, 
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmo-
wania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradz-
two w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszyst-
kich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(210) 473234 (220) 2017 06 22
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) Pekao Bank Hipoteczny

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.07, 03.04.01, 03.04.05, 03.04.24, 
03.04.26

(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debe-
towe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne 
do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne, 
karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki 

obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, elek-
troniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt 
przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura 
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart banko-
wych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat 
i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortują-
ce i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, ter-
minale elektroniczne do punktów sprzedaży, mechanizmy 
na monety do automatów sprzedających, elektroniczne ma-
szyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy sklepowe, 
maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub 
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania 
transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputero-
we, oprogramowanie komputerowe wspomagające świad-
czenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych, 
oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości 
elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń 
komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami 
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz da-
nych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 
35 usługi audytorskie, usługi księgowe, rachunkowość, spo-
rządzanie wyciągów z konta, doradztwo biznesowe, doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i han-
dlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne, 
usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama, usługi 
reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, 
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej 
i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościo-
wych i programów promocyjnych, analizy kosztów, usługi 
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji 
o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji sta-
tystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbio-
rami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, usługi systematy-
zacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych ba-
zach danych, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, 
informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana 
w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi 
bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usłu-
gi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, 
administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi 
przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat termi-
nowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadza-
nia rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych 
w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, 
usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usłu-
gi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych 
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń 
i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi 
giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami 
giełdowymi, transakcje w zakresie wartości dewizowych, 
usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarzą-
dzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościo-
wych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont 
depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie 
emisji papierów wartościowych, usługi agencji transfero-
wych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościo-
wych, pożyczki na emisję papierów wartościowych, analizy 
finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, 
doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji pa-
pierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmo-
wania do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów 
wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych, 
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obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi fi-
nansowe w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi 
planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami 
emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie 
funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, 
funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wyda-
wania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej, 
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w za-
kresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, 
leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finan-
sowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, 
udzielanie kredytów hipotecznych, administrowanie kredy-
tami hipotecznymi, usługi w zakresie faktoringu, faktoring 
eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, fakto-
ring przedsiębiorstw finansowych, usługi wykonywania ter-
minowych operacji finansowych, organizowanie funduszy 
na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, ubezpie-
czenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, 
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmo-
wania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradz-
two w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszyst-
kich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(210) 473273 (220) 2017 06 22
(731) FILIPEK SEWERYN, Warszawa
(540) SKRZYDLATE ANIOŁY
(510), (511) 45 zakłady pogrzebowe, usługi pogrzebowe, 
prowadzenie ceremonii pogrzebowych, usługi pogrzebowe 
towarzyszące kremacji.

(210) 473304 (220) 2014 03 20
 (310) 30 2014 020 872.5/05 (320) 2014 01 16 
(330) DE
(731) Sanofi Aventis Deutschland GmbH,  

Frankfurt nad Menem, DE
(540) BUSCOMINT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210) 473375 (220) 2017 06 26
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) HASCO-LEK POLSKI, ZAUFANY PRODUCENT  
HL HASCO-LEK WROCŁAW

(531) 26.05.01, 26.05.06, 03.11.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 
26.01.18, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kre-
my kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pielę-
gnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycz-
nych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej 
lub dezodoryzacji, preparaty do czyszczenia protez zębo-
wych, preparaty toaletowe, woda utleniona do celów ko-
smetycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszczające, 
żele do kąpieli, żele nawilżające, żele do włosów, żele pod 
oczy, żele opóźniające starzenie, żele pod prysznic, żele 
do opalania, żele do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, 
żele do ciała, nielecznicze żele do kąpieli, mydła w postaci 
żelu, nielecznicze maści, maści do celów kosmetycznych, 

środki perfumeryjne, olejki eteryczne, środki do czyszczenia 
zębów, barwniki do celów kosmetycznych, detergenty inne 
niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż 
do celów medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, 
środki antypoślizgowe, aromaty, antyperspiranty, barwniki 
kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami kosmetyczny-
mi, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodo-
ranty, mydła dezodoryzujące, ekstrakty kwiatowe do per-
fum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, farby do celów 
kosmetycznych, preparaty do golenia, mydło do golenia, 
kadzidełka, kadzidła, ozdoby do celów kosmetycznych, sole 
do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przy-
mocowywania sztucznych włosów, woda kolońska, środki 
do konserwacji skóry, maseczki kosmetyczne, mleczko ko-
smetyczne, kosmetyki do odchudzania, wazelina, zestawy 
kosmetyczne, kosmetyki upiększające, kremy, kremy wybie-
lające do skóry, kremy do rąk, kremy pod oczy, kremy do twa-
rzy, kremy do ciała, kremy nielecznicze, preparaty do kręce-
nia włosów, ekstrakty z kwiatów, kwiaty jako baza do perfum, 
lakiery, środki lotne stosowane jako detergenty, fotony do ce-
lów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do maki-
jażu, pudry do różnych zastosowań, mieszaniny zapachowe, 
mleczka kosmetyczne, preparaty do mycia, mydełka, mydła 
przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, odświeża-
cze do ust w aerozolu, olejki do celów kosmetycznych, olejki 
do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosme-
tyczne, preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty 
do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji dłoni, prepara-
ty do pielęgnacji paznokci, płyny kosmetyczne, płyny po go-
leniu, pomady do celów kosmetycznych, pomadki, prepara-
ty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, ściereczki 
nasączone detergentami, środki do czyszczenia zębów, talk, 
produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, odświeżacze 
do ust, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, waciki, wata 
do celów kosmetycznych, woda zapachowa, woda toaleto-
wa, sole wybielające, żele do wybielania zębów, zmywacze 
do paznokci, produkty kosmetyczne dla zwierząt domo-
wych, 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycz-
nych, żywność dietetyczna przystosowana do celów me-
dycznych, napoje dietetyczne przystosowane do celów me-
dycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, substancje dietetyczne do ce-
lów leczniczych, suplementy diety, maści do celów farma-
ceutycznych, żele do celów farmaceutycznych, materiały 
opatrunkowe, medyczne, odżywcze suplementy diety, pły-
ny do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, 
żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przy-
stosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana 
przystosowana do celów medycznych, produkty farmaceu-
tyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycz-
nych, plastry, materiały do plombowania zębów, materiały 
dentystyczne, środki odkażające, preparaty chemiczne 
do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów we-
terynaryjnych, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, pre-
paraty diagnostyczne do celów medycznych, dodatki od-
żywcze do celów leczniczych, czopki, kapsułki do celów far-
maceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłatków 
farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, le-
karstwa do picia, napoje lecznicze, pastylki do celów farma-
ceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, syropy 
do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceu-
tycznych, środki do odkażania i opatrywania ran, środki bak-
teriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne, preparaty 
antyseptyczne po goleniu, mydła dezynfekujące, mydła lecz-
nicze, 10 aparatura i instrumenty medyczne, aparatura dia-
gnostyczna do celów medycznych, aparaty do pomiaru ci-
śnienia tętniczego krwi, artykuły ortopedyczne, balkoniki dla 
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osób niepełnosprawnych, buteleczki z kroplomierzem 
do celów medycznych, ekrany radiologiczne do celów me-
dycznych, elektrokardiografy, lampy do celów medycznych, 
łóżka specjalnie skonstruowane do celów medycznych, me-
ble wykonane specjalnie do celów medycznych, nosze uży-
wane w karetkach pogotowia, pasy do celów medycznych, 
odzież specjalna używana w salach operacyjnych, strzykawki 
do celów medycznych, urządzenia do masażu, urządzenia 
do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, urządzenia 
i instrumenty medyczne, urządzenia i przyrządy do fizjotera-
pii, bandaże elastyczne, bandaże ortopedyczne na kolana, 
bandaże usztywniające stawy, baseny i kaczki sanitarne, ba-
seny sanitarne, biodegradowalne implanty do zespalania 
kości, cewniki, fotele dentystyczne, fotele do celów medycz-
nych lub dentystycznych, galwaniczna aparatura terapeu-
tyczna, gorsety do celów medycznych, igły do celów me-
dycznych, implanty chirurgiczne składające się ze sztucz-
nych materiałów, inhalatory, koce podgrzewane elektrycznie, 
do celów medycznych, kule inwalidzkie, laski - czwórnogi 
do celów medycznych, maski anestezjologiczne, maski 
do sztucznego oddychania, maski stosowane przez personel 
medyczny, miski do celów medycznych, nosze na kółkach, 
nasadki do kul, obuwie ortotyczne, nici chirurgiczne, narzę-
dzia do nacinania do celów chirurgicznych, protezy, protezy 
kończyn, prowadniki do celów medycznych, kołnierze orto-
pedyczne, kołnierze rehabilitacyjne, urządzenia do ćwiczeń 
fizycznych do celów medycznych, urządzenia do sztuczne-
go oddychania, wyciągi do celów medycznych, zakraplacze 
do celów medycznych, worki na wodę do celów medycz-
nych, protezy ortopedyczne, szyny ortopedyczne, bandaże 
ortopedyczne, implanty ortopedyczne, ortezy, ortezy stóp, 
urządzenia do wzmacniania mięśni do użytku w rehabilitacji 
medycznej, 35 badania opinii publicznej, badania rynkowe, 
badania marketingowe, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom (punkty informacji konsumenckiej), 
kolportaż próbek, obróbka tekstów, organizacja pokazów 
mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy 
do celów reklamowych, pokazy towarów, produkcja filmów 
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, 
reklama korespondencyjna, reklama zewnętrzna, reklamy ra-
diowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, spo-
rządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub 
reklamowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków far-
maceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopa-
trzenia medycznego, statystyczne zestawienia, tworzenie 
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, usługi marketingowe, wynajem bilbordów, wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach han-
dlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy interne-
towej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi 
reklamowe, promocja ochrony zdrowia przy użyciu wszyst-
kich mediów, agencje reklamowe, analizy rynkowe, handel 
oraz handel detaliczny w zakresie wyrobów farmaceutycz-
nych, kosmetycznych, medycznych i spożywczych, dystry-
bucja materiałów reklamowych, kolportaż próbek, kompute-
rowe zarządzanie plikami, komputerowe bazy danych, uak-
tualnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, eksport - import, kreowanie wizerunku, rekla-
ma, także za pośrednictwem sieci komputerowej, publikacja 
tekstów reklamowych, także za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyj-
nych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncer-
tów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowa-
nie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 

seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia), organizo-
wanie konkursów (edukacja lub rozrywka), organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizo-
wanie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, pu-
blikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty rekla-
mowe), udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udo-
stępnianie publikacji elektronicznych (nie do pobrania), usłu-
gi klubów zdrowia (zdrowie i ćwiczenia fizyczne), usługi tre-
nerskie, usługi trenera osobistego, usługi w zakresie opraco-
wania graficznego inne niż do celów reklamowych, 
44 ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, szpitale, usługi me-
dyczne, porady w zakresie farmakologii, fizjoterapia, usługi 
medyczne, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi kliniki medycz-
nej, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, po-
rady psychologiczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, 
usługi terapeutyczne, usługi medycyny alternatywnej, usługi 
logopedyczne.

(210) 473429 (220) 2017 06 27
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) FITPLOTA
(510), (511) 38 fora (pokoje rozmów) dla serwisów społecz-
nościowych, udostępnianie internetowego forum dyskusyj-
nego, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny 
internetowej, przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomo-
ści na adresy internetowe (przesyłanie wiadomości interne-
towych), 41 udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami 
fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej online, 
udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym 
za pośrednictwem strony internetowej online, udzielanie in-
formacji związanych z wychowaniem fizycznym za pośred-
nictwem strony internetowej online.

(210) 473431 (220) 2017 06 27
(731) CRANE PAYMENT INNOVATIONS, INC., Malvern, US
(540) NRI
(510), (511) 9 oprogramowanie do odczytu i zapisywania 
danych do pamięci wrzutników monet, przy użyciu czyt-
ników kart i elektronicznych kart chipowych, oprogramo-
wanie do sprawdzania aktualności i autentyczności monet, 
elektryczne urządzenia do zwrotnego obiegu monet, elek-
tryczne urządzenia do wydawania monet, oprogramowanie 
zapewniające bezpieczeństwo wypłat.

(210) 473461 (220) 2017 06 28
(731) DEEP PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Tussicare
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów 
medycznych, dietetyczna żywność, dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, żywność homoge-
nizowana przystosowana do celów medycznych, żywność 
liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność dla niemowląt, dietetyczne substancje przystosowa-
ne do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności 
do celów leczniczych, homogenizowana żywność przy-
stosowana do celów medycznych, liofilizowana żywność 
przystosowana do celów medycznych, liofilizowane mięso 
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne napoje 
przystosowane do celów medycznych, jedzenie liofilizowa-
ne przystosowane do celów medycznych, ekstrakty roślin-
ne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów 
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medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], wyciągi 
z chmielu do celów farmaceutycznych, wywary do celów far-
maceutycznych, guma do celów medycznych, guma do żu-
cia 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 wspie-
rające do celów medycznych, leki seroterapeutyczne, leki 
wzmacniające, leki do celów stomatologicznych, lekarstwa 
przeciw zaparciom, nalewki do celów medycznych, napary 
lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, napoje z mleka 
słodowego do celów medycznych, olejki lecznicze, pastyl-
ki do ssania do celów farmaceutycznych, parafarmaceutyki, 
preparaty albuminowe do celów medycznych, preparaty 
chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemicz-
ne do celów medycznych, preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne preparaty, enzymatyczne do celów medycznych, 
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 
rozszerzające oskrzela, preparaty tamujące krwawienie, pre-
paraty witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi 
dla ludzi, preparaty zawierające aloes do celów farmaceu-
tycznych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające 
organizm, podnoszące odporność organizmu, wzbogacają-
ce organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, do ce-
lów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, 
preparaty do odchudzania, produkty uboczne z procesu 
obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycz-
nych, słodycze do celów leczniczych, cukierki do celów 
leczniczych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy 
do celów farmaceutycznych, słód do celów farmaceutycz-
nych, glukoza do celów medycznych, substytuty posiłków, 
żywność i napoje dietetyczne, przeznaczone do użytku 
medycznego, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety 
przeznaczone do uzupełniania normalnej diety lub przy-
noszenia korzyści dla zdrowia, suplementy diety do celów 
leczniczych, suplementy diety do użytku medycznego, 
suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suple-
menty mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, 
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety 
zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, 
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety za-
wierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, su-
plementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety 
zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko 
pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suple-
menty diety zawierające propolis, suplementy diety zawie-
rające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię 
lniane, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy 
diety, błonnik pokarmowy, syropy do użytku farmaceutycz-
nego, enzymy do celów medycznych, enzymy do celów 
farmaceutycznych, enzymy mlekowe do celów farmaceu-
tycznych, lecytyna do celów medycznych, hormony, środki 
przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciw-
robacze, środki przeczyszczające, środki trawienne do ce-
lów farmaceutycznych, środki uspakajające, środki nasenne, 
środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki 
przeciwutleniające, tabletki wspomagające odchudzanie, ta-
bletki zmniejszające apetyt, tabletki witaminowe, witaminy, 
tabletki wspomagające opalanie, zioła lecznicze, zioła do pa-
lenia do celów medycznych, narkotyki, narkotyki do celów 
medycznych, kokaina, opium, opiaty, sterydy, płyny do ce-
lów farmaceutycznych, chusteczki nasączane płynami far-
maceutycznymi, 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) 473481 (220) 2017 06 28
(731) KOŁODZIEJSKI ANDRZEJ, BIERNACKA MARZENA 

BITRONIK SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ KOŁODZIEJSKI 
I SPÓŁKA, Szczecin

(540) Hagen

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria i wyroby jubilerskie, bran-
soletki [biżuteria], breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], 
broszki [biżuteria], broszki ozdobne [biżuteria], broszki po-
kryte złotem [biżuteria], chronografy [zegarki], chronografy 
do użytku jako zegarki, chronografy do użytku jako czaso-
mierze, budziki, budziki elektryczne, budziki elektronicz-
ne, zegarki z budzikiem, czasomierze [zegarki], oscylatory 
do czasomierzy, druciki z metali szlachetnych [biżuteria], 
kasetki na biżuterię, kasetki na biżuterię [szkatułki], kasetki 
do prezentacji artykułów zegarmistrzowskich, kasetki na bi-
żuterię [na miarę], kasetki skórzane na biżuterię, koperty 
do zegarków, kotwiczki [zegarmistrzostwo], kółka na klucze 
i breloczki oraz zawieszki do nich, breloczki do kluczy [kół-
ka] pokryte metalem szlachetnym, łańcuszki [biżuteria], łań-
cuszki do zegarków, mechanizmy do zegarków, mechanizmy 
do zegarów i zegarków, medaliony, naszyjniki, obudowy 
zegarów, obudowy na zegary, obudowy do zegarków, obu-
dowy do zegarów i zegarków, obudowy [skrzynki] do zega-
rów, obudowy do zegarów jako części zegarów, paski do ze-
garków, paski do zegarków na rękę, pierścionki, przyrządy 
do mierzenia czasu, pudełka na biżuterię i pudełka na zegar-
ki, pudełka na zegarki, pudełka do eksponowania zegarków, 
sprężyny do zegarków, sprężyny do zegarów i zegarków, 
bębny sprężyny (do wyrobu zegarów i zegarków), stope-
ry, szkiełka do zegarków, tarcze [zegarmistrzostwo], tarcze 
do zegarów, tarcze do zegarków, tarcze do artykułów zegar-
mistrzowskich, wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków), 
wskazówki zegarowe, wskazówki do zegarów, wskazówki 
zegarów i zegarków, wskazówki do zegarów [produkcja ze-
garów i zegarków], zapięcia do biżuterii, zawieszki [biżuteria], 
zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do kółek na klu-
cze, zegarki, zegarki na łańcuszku, etui na zegarki, zegarki 
na rękę, akcesoria do zegarków, oscylatory do zegarków, fu-
terały na zegarki [na miarę], zwijane etui na biżuterię, zegary 
sterujące [zegary wzorcowe].

(210) 473636 (220) 2017 07 03
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Musclepain
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(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, my-
dła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun 
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowa-
ny w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole 
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania 
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla 
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kre-
my wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, eks-
trakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, 
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, 
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny za-
pachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek 
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki prze-
ciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekar-
stwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje 
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mi-
neralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu-
tycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne 
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow-
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, 
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku far-
maceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceu-
tycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza-
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci 
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki 
uśmierzające.

(210) 473652 (220) 2017 07 03
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Uro

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

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

(210) 473655 (220) 2017 07 03
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Immunit

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

(210) 473660 (220) 2017 07 03
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Vittal

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

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

(210) 473664 (220) 2017 07 03
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti OXY

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

(210) 473665 (220) 2017 07 03
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti C Naturel

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

neralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu-
tycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne 
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow-
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, 
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku far-
maceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceu-
tycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza-
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci 
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki 
uśmierzające.

(210) 473668 (220) 2017 07 03
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Artroflex

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

(210) 473670 (220) 2017 07 03
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Blood Rx

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

farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki 
uśmierzające.

(210) 473705 (220) 2017 07 04
(731) LAWBIZ TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) UMOWNIK
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, publikacje elek-
troniczne, 35 dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, dostarczanie biznesowych 
i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem 
Internetu, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, 
dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych onli-
ne, 42 elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty, 
przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej, 
45 pomoc prawna przy tworzeniu umów, usługi wsparcia 
prawnego.

(210) 473706 (220) 2017 07 04
(731) PFEIFER & LANGEN GmbH & Co.KG, Köln, DE
(540) DIAMANT

(531) 26.03.02, 26.03.04, 26.01.02, 26.04.09, 26.05.16, 
26.05.04, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 30 fondanty, syropy spożywcze, cukier, cukier 
puder.

(210) 473726 (220) 2017 07 05
(731) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław
(540) Sekret piękna
(510), (511) 30 herbata, kawa, napoje, napoje na bazie cze-
kolady, napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao, 35 pro-
wadzenie hurtowni i/lub sklepu z artykułami spożywczymi, 
przemysłowymi oraz z herbatami, ziołami, lekami, farmaceu-
tykami, ceramiką użytkową i ozdobną, wyposażeniem biur, 
sklepów, hoteli i gospodarstwa domowego, prowadzenie 
interesów osób trzecich, doradztwo handlowe, usługi mar-
ketingowe, usługi reklamowe, 43 usługi gastronomiczne 
w herbaciarniach, kawiarniach, restauracjach, bufetach, sto-
łówkach, jadłodajniach, klubach.

(210) 473728 (220) 2017 07 05
(731) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław
(540) Opowieść wigilijna
(510), (511) 30 herbata, kawa, napoje, napoje na bazie cze-
kolady, napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao, 35 pro-
wadzenie hurtowni i/lub sklepu z artykułami spożywczymi, 
przemysłowymi oraz z herbatami, ziołami, lekami, farmaceu-
tykami, ceramiką użytkową i ozdobną, wyposażeniem biur, 
sklepów, hoteli i gospodarstwa domowego, prowadzenie 
interesów osób trzecich, doradztwo handlowe, usługi mar-
ketingowe, usługi reklamowe, 43 usługi gastronomiczne 
w herbaciarniach, kawiarniach, restauracjach, bufetach, sto-
łówkach, jadłodajniach, klubach.
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(210) 473730 (220) 2017 07 05
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(540) ALATION stopy

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kremy do stóp.

(210) 473731 (220) 2017 07 05
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MACORESCO
(510), (511) 1 nawozy.

(210) 473735 (220) 2017 07 05
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(540) ALATION ręce

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kremy do rąk.

(210) 473737 (220) 2017 07 05
(731) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław
(540) Magia świąt
(510), (511) 30 herbata, kawa, napoje, napoje na bazie cze-
kolady, napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao, 35 pro-
wadzenie hurtowni i/lub sklepu z artykułami spożywczymi, 
przemysłowymi oraz z herbatami, ziołami, lekami, farmaceu-
tykami, ceramiką użytkową i ozdobną, wyposażeniem biur, 
sklepów, hoteli i gospodarstwa domowego, prowadzenie 
interesów osób trzecich, doradztwo handlowe, usługi mar-
ketingowe, usługi reklamowe, 43 usługi gastronomiczne 
w herbaciarniach, kawiarniach, restauracjach, bufetach, sto-
łówkach, jadłodajniach, klubach.

(210) 473742 (220) 2017 07 05
(731) SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) SONKO Lekkie
(510), (511) 29 przekąski i chipsy na bazie owoców, prze-
kąski na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie owo-
ców odwodnionych, przekąski na bazie kukurydzy inne niż 
słodycze, przekąski z owoców kandyzowanych, batoniki 
(inne niż słodycze) i przekąski na bazie owoców, orzechów 
lub nasion, batoniki (inne niż słodycze) i przekąski na bazie 
owoców, orzechów lub nasion z upraw ekologicznych, prze-
kąski i chipsy na bazie warzyw, w tym przekąski na bazie 
warzyw pochodzących z upraw ekologicznych, przekąski 
na bazie soi, przekąski na bazie ziemniaków, chipsy ziemnia-
czane, chipsy ziemniaczane o obniżonej zawartości tłuszczu, 
30 mąka i produkty mączne, produkty zbożowe, kasze, ryż, 
ryż preparowany, pieczywo, pieczywo chrupkie, pieczywo 

lekkie, pieczywo ekstrudowane, pieczywo koekstrudowa-
ne, pieczywo do hamburgerów, wyroby piekarnicze, wafle 
zbożowe, wafle ryżowe, przekąski i chipsy na bazie zbóż, 
pszenica preparowana i inne zboża preparowane, chrupki 
ze zbóż, chrupki kukurydziane, wyroby cukiernicze, wyroby 
cukiernicze zawierające ryż, wyroby cukiernicze zawierające 
kukurydzę, ciastka, herbatniki, muesli zawierające ryż, słody-
cze, czekolada, batoniki, lody, wafelki.

(210) 473744 (220) 2017 07 05
(731) SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) SONKO Lekkie superfoods
(510), (511) 29 przekąski i chipsy na bazie owoców, prze-
kąski na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie owo-
ców odwodnionych, przekąski na bazie kukurydzy inne niż 
słodycze, przekąski z owoców kandyzowanych, batoniki 
(inne niż słodycze) i przekąski na bazie owoców, orzechów 
lub nasion, batoniki (inne niż słodycze) i przekąski na bazie 
owoców, orzechów lub nasion z upraw ekologicznych, prze-
kąski i chipsy na bazie warzyw, w tym przekąski na bazie 
warzyw pochodzących z upraw ekologicznych, przekąski 
na bazie soi, przekąski na bazie ziemniaków, chipsy ziemnia-
czane, chipsy ziemniaczane o obniżonej zawartości tłuszczu, 
30 mąka i produkty mączne, produkty zbożowe, kasze, ryż, 
ryż preparowany, pieczywo, pieczywo chrupkie, pieczywo 
lekkie, pieczywo ekstrudowane, pieczywo koekstrudowa-
ne, pieczywo do hamburgerów, wyroby piekarnicze, wafle 
zbożowe, wafle ryżowe, przekąski i chipsy na bazie zbóż, 
pszenica preparowana i inne zboża preparowane, chrupki 
ze zbóż, chrupki kukurydziane, wyroby cukiernicze, wyroby 
cukiernicze zawierające ryż, wyroby cukiernicze zawierające 
kukurydzę, ciastka, herbatniki, muesli zawierające ryż, słody-
cze, czekolada, batoniki, lody, wafelki.

(210) 473783 (220) 2017 07 06
(731) FURMAN TOMASZ INTERKONEKT, Wolbrom
(540) 

(531) 26.01.01, 26.11.13, 29.01.13
(510), (511) 9 przełączniki elektryczne, kable elektryczne, 
kable koncentryczne, komputery, łączniki elektryczne, mo-
demy, modemy telefoniczne, odbiorniki radiotelefoniczne, 
odbiorniki audiowizualne, pamięci zewnętrzne USB, sprzęt 
komputerowy, światłowody, urządzenia do komunikacji 
wewnętrznej, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia 
telewizyjne, odbiorniki telewizji IP, sprzęt do telefonii kom-
puterowej, kable telefoniczne, przewody telefoniczne, puszki 
połączeniowe kabli telefonicznych, oprogramowanie sprzę-
towe, interaktywne oprogramowanie komputerowe umożli-
wiające wymianę informacji, elektroniczne moduły ładowal-
ne, stacje bazowe telefonii komórkowej, nadajniki sygnałów 
elektronicznych, 35 badania rynkowe prowadzone za po-
średnictwem telefonu, marketing telefoniczny, rozliczanie 
kosztów telefonicznych, usługi promocji działalności gospo-
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darczej świadczone za pośrednictwem telefonu, pośrednic-
two w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub 
komputerowych, działalność reklamowa w szczególności 
w dziedzinie sieci telematycznych, telefonicznych i interne-
towych, procedury administracyjne związane ze składaniem 
zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, po-
średnictwo w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez 
telefon i Internet, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci 
Internet w zakresie przekazywania informacji o usługach re-
klamowych, 38 agencje informacyjne, fora (pokoje rozmów) 
dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomuni-
kacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem 
sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem 
telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale kom-
puterowe, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodo-
we, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń te-
lekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta 
elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie online kartek 
z życzeniami, przesyłanie telegramów, przesyłanie wiado-
mości, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług 
związanych z telezakupami, transfer strumieniowy danych, 
transmisja plików cyfrowych danych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja video na żądanie, udostępnianie forów 
internetowych online, usługi poczty głosowej, usługi przy-
woławcze (radio, telefon lub inne środki łączności elektro-
nicznej), usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi 
teleksowe, usługi trasowania i podłączania usługi do sieci 
telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji, 
usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń (usługi 
telekomunikacyjne), wspomagane komputerowo przesyła-
nie wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunika-
cyjnego, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, wypożyczanie faksów, wypożyczanie mo-
demów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń 
do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do baz da-
nych, zapewnienie dostępu do globalnych sieci komputero-
wych, 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja video na żądanie, dostarczanie progra-
mów telewizyjnych nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja video na żądanie, wynajem odbiorników ra-
diowych i telewizyjnych, wypożyczanie sprzętu audio, usługi 
w zakresie nauczania poprzez telefon i Internet, 42 hosting 
stron internetowych, instalacja oprogramowania umożliwia-
jącego dostęp do internetu, wypożyczanie oprogramowa-
nia, aktualizacja i instalacja oprogramowania, rozwiązywanie 
problemów z oprogramowaniem komputerowym (pomoc 
techniczna), prowadzenie portali internetowych w zakresie 
promowania i udostępniania aplikacji mobilnych i interne-
towych, usługi w zakresie badania i projektowania sprzętu 
komputerowego.

(210) 473786 (220) 2017 07 06
(731) KOSOWSKI ADAM, Podolsze
(540) RETOTER plus
(510), (511) 4 węgiel kamienny, mieszanki węgla kamienne-
go, brykiety, brykiety węglowe, paliwa kopalne oraz ich po-
chodne zawarte w klasie 4, 35 działalność w zakresie reklamy, 
promocji, marketingu i zarządzania, pośrednictwo handlowe, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie punkta-
mi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie węgla, brykie-
tów i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport i magazyno-
wanie węgla kamiennego, brykietów oraz paliw kopalnych, 
konfekcjonowanie węgla i brykietów w pojemniki, zwłaszcza 
worki.

(210) 473796 (220) 2017 07 06
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) OGAR
(510), (511) 12 samochody osobowe, samochody elektrycz-
ne, mikroautobusy, samochody towarowo-osobowe, samo-
chody pożarnicze, nadwozia samochodowe, samochody 
dostawcze, części zamienne do samochodów, pojazdy lądo-
we, samochody półciężarowe, samochody ciężarowe.

(210) 473862 (220) 2017 07 07
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) s’olej
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty dietetyczne, su-
plementy żywnościowe, dietetyczne dodatki do żywno-
ści, dietetyczna żywność do celów medycznych, witaminy, 
preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, dodatki wita-
minowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, krople 
witaminowe, lecznicze dodatki do żywności, mieszane pre-
paraty witaminowe, napoje witaminizowane, środki spożyw-
cze wzbogacone, środki spożywcze wzbogacone witamina-
mi, środki spożywcze wzbogacone witaminą D, preparaty 
zawierające witaminę D, oleje z dodatkiem witamin, oleje 
z dodatkiem witaminy D, uzupełniające dodatki do żywno-
ści do celów medycznych, 29 oleje i tłuszcze, oleje i tłuszcze 
jadalne, oleje z dodatkiem witamin, oleje z dodatkiem wita-
miny D.

(210) 473865 (220) 2017 07 07
(731) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów
(540) MARINE power

(531) 26.13.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do stosowania w akwa-
rystyce, w hodowli roślin i zwierząt żyjących w biotypach 
słonowodnych i/lub mieszanych, w szczególności w ho-
dowli ryb, korali, bezkręgowców, w tym skorupiaków, 
preparaty chemiczne na bazie pierwiastków śladowych 
i substancji organicznych do hodowli bezkręgowców, ryb 
i innych zwierząt żyjących w biotypach słonowodnych  
i/lub mieszanych, chemiczne preparaty i substancje biobój-
cze, dezynfekujące, neutralizujące, bakteriobójcze i grzybo-
bójcze do stosowania w akwarystyce i w hodowli zwierząt 
żyjących w biotypach słonowodnych i/lub mieszanych, 
w szczególności w hodowli ryb. korali, bezkręgowców, 
w tym skorupiaków, nawozy i odżywki dla roślin żyjących 
w biotypach słonowodnych i/lub mieszanych, preparaty 
z mikroelementami lub pierwiastkami śladowymi dla roślin 
żyjących w biotypach słonowodnych i/lub mieszanych, pre-
paraty do regulacji wzrostu roślin rosnących w biotypach 
słonowodnych i/lub mieszanych, media do hodowli bakte-
rii, w tym płynne polimery, preparaty i substancje chemicz-
ne do regulacji PH wody w akwariach i innych zbiornikach 
wodnych, preparaty i substancje chemiczne do regulacji 
poziomu azotanów i fosforanów w akwariach i innych 
zbiornikach wodnych, preparaty i substancje chemiczne 
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i mineralne do uzdatniania wody, preparaty zawierające 
bakterie do uzdatniania wody, w tym preparaty zawierają-
ce bakterie typu Nitrospirae i Nitrobacter, preparaty i sub-
stancje chemiczne i mineralne do neutralizacji substancji 
szkodliwych i/lub toksycznych niepożądanych w hodowli 
ryb i roślin, w tym preparaty i substancje chemiczne i mi-
neralne do neutralizacji zapachów i osadów w wodzie, 
preparaty i substancje chemiczne do zmiękczania wody, 
w tym wodorotlenek wapnia i wodorowęglan sodu (soda), 
sole do celów akwarystycznych, preparaty do odnawiania 
wody do akwariów i innych zbiorników wodnych (synte-
tyczna sól morska), preparaty chemiczne używane do anali-
zy chemicznych i fizycznych właściwości wody w akwariach 
i innych zbiornikach wodnych, odczynniki chemiczne (inne 
niż do celów medycznych i weterynaryjnych) do testowania 
wody w akwariach i innych zbiornikach wodnych, mineralne 
materiały filtracyjne, w tym ceramiczne materiały filtracyjne, 
mineralne i ceramiczne materiały filtracyjne w postaci ku-
leczek i granulek, materiały filtracyjne z węgla drzewnego, 
materiały filtracyjne z węgla drzewnego z zeolitem, mate-
riały filtracyjne w postaci preparatów chemicznych, w tym 
węglowodór, materiały filtracyjne w postaci substancji ro-
ślinnych, materiały filtracyjne w postaci nieprzetworzonych 
plastików, powyżej wymienione towary do stosowania 
w szczególności w akwarystyce, 5 preparaty lecznicze, od-
każające, sanitarne do stosowania w akwarystyce, w szcze-
gólności w hodowli ryb, korali, bezkręgowców, w tym 
skorupiaków, oraz innych zwierząt żyjących w biotypach 
słonowodnych i/lub mieszanych, preparaty dezynfekujące, 
neutralizujące, biobójcze, w szczególności preparaty bakte-
riobójcze, grzybobójcze, przeciw pasożytom i pierwotnia-
kom do stosowania w akwarystyce, w szczególności w ho-
dowli ryb, korali, bezkręgowców, w tym skorupiaków, oraz 
innych zwierząt żyjących w biotypach słonowodnych i/lub 
mieszanych, preparaty o działaniu leczniczym, pielęgnują-
cym, regenerującym do stosowania w akwarystyce, w tym 
preparaty zawierające witaminy i/lub mikro i/lub makroele-
menty i/lub aminokwasy i/lub wapno i/lub żelazo i/lub sole 
mineralne z azotem i fosforem, preparaty witaminizowane 
do stosowania w akwarystyce, w szczególności w hodowli 
ryb, korali, bezkręgowców, w tym skorupiaków, oraz innych 
zwierząt żyjących w biotypach słonowodnych i /lub mie-
szanych, dodatki witaminowe do pokarmów dla zwierząt, 
aminokwasy do stosowania w kuracjach dla ryb i innych 
zwierząt żyjących w biotypach słonowodnych i/lub miesza-
nych, w tym bezkręgowców, 31 pokarmy dla ryb i innych 
zwierząt żyjących w biotypach słonowodnych i/lub mie-
szanych, w tym pokarmy jedno i wieloskładnikowe wytwa-
rzane metodami przemysłowymi do hodowli ryb i innych 
zwierząt żyjących w biotypach słonowodnych i/lub miesza-
nych w postaci płatków, granulatów, ekstrudatów, tabletek, 
proszków, żeli, past, płynów, ziaren i ich mieszanin, pokar-
my naturalne, w szczególności pokarmy suszone, mrożone 
i liofilizowane, pokarmy dla ryb i innych zwierząt żyjących 
w biotypach słonowodnych i/lub mieszanych zawierające 
preparaty odżywcze i/lub mikroelementy (nie do celów 
medycznych).

(210) 473870 (220) 2017 07 07
(731) TORRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FSTICK

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, afisze i plakaty z pa-
pieru lub kartonu, folie i papiery samoprzylepne, etykiety 
papierowe i z tworzyw sztucznych, naklejki, nalepki, taśmy 
samoprzylepne do celów biurowych, katalogi, kalendarze, 
opakowania, foldery, standy, teczki, prospekty, podręczniki, 
zawieszki tekturowe, szablony do znakowania, papierowe 
identyfikatory imienne, 35 reklama, dystrybucja drukowa-
nych materiałów reklamowych, pośrednictwo w sprzedaży 
czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 
sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach 
elektronicznych [Internet], sprzedaż materiałów drukowa-
nych, folii i papierów samoprzylepnych, etykiet papierowych 
i z tworzyw sztucznych, naklejek, nalepek, taśm samoprzylep-
nych do celów biurowych, katalogów, kalendarzy, bloczków 
do zapisywania, opakowań, standów, teczek, podręczników, 
zawieszek tekturowych, szablonów do znakowania, papie-
rowych identyfikatorów imiennych, 40 usługi drukowania, 
drukowanie na zamówienie na towarach osób trzecich w ce-
lach promocyjnych i reklamowych, druk sitowy, drukowanie 
offsetowe, introligatorstwo, laminowanie, obróbka papieru, 
nakładanie wypukłych wzorów na powierzchnie tekturowe.

(210) 473875 (220) 2017 07 07
(731) MONKIEWICZ MAGDALENA, Nowa Wieś Polna
(540) THERM-TRADE

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 grzejniki do centralnego ogrzewania, instala-
cje grzewcze, instalacje do ogrzewania wodnego, kaloryfe-
ry elektryczne, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, 
naczynia zbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, 
dywany podgrzewane elektrycznie, instalacje do sauny, na-
wilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, urządzenia 
do ogrzewania, zaślepki do grzejników, zawory powietrz-
ne do instalacji ogrzewania parowego, zawory termosta-
tyczne [części instalacji grzewczych], zawory powietrzne 
do instalacji ogrzewania parowego, urządzenia elektryczne 
do ogrzewania, urządzenia grzewcze do pojazdów, urzą-
dzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, 
instalacje do zaopatrywania w wodę, osuszacze powietrza, 
podgrzewacze powietrza, podgrzewacze wody, podgrze-
wacze wody [aparatura], elektryczne podgrzewacze wody 
do wanien, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, 
rury kotłowe centralnego ogrzewania, instalacje do dystry-
bucji wody, instalacje i urządzenia do suszenia, antyrozpry-
skowe dysze wylotowe do kranów, aparatura destylacyjna, 
aparatura do suszenia [odwadniania], armatura bezpieczeń-
stwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, armatura 
do kąpieli parowych, urządzenia do ujęcia wody, urządzenia 
do wanien z hydromasażem, armatura do regulacji urządzeń 
wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub ga-
zowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urzą-
dzeń wodnych, baterie mieszające do rur wodociągowych, 
bojlery gazowe, bojlery, inne niż części maszyn, ciśnieniowe 
zbiorniki wody, czyste komory [instalacje sanitarne], dmu-
chawy kominowe, dyfuzory nawadniające kropelkowe [urzą-
dzenia nawadniające], urządzenia zasilające kotły grzewcze, 
35 sprzedaż produktów: grzejniki do centralnego ogrzewa-
nia, instalacje grzewcze, instalacje do ogrzewania wodne-
go, kaloryfery elektryczne, łazienkowe instalacje wodno-
-kanalizacyjne, naczynia zbiorcze do instalacji centralnego 
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ogrzewania, dywany podgrzewane elektrycznie, instalacje 
do sauny, nawilżacze do grzejników centralnego ogrze-
wania, urządzenia do ogrzewania, zaślepki do grzejników, 
zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, za-
wory termostatyczne [części instalacji grzewczych], zawory 
powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, urządzenia 
elektryczne do ogrzewania, urządzenia grzewcze do pojaz-
dów, urządzenia do ogrzewania na paliwa stale, płynne lub 
gazowe, instalacje do zaopatrywania w wodę, osuszacze 
powietrza, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze wody, 
podgrzewacze wody [aparatura], elektryczne podgrzewa-
cze wody do wanien, rury wodociągowe do instalacji sa-
nitarnych, rury kotłowe centralnego ogrzewania, instalacje 
do dystrybucji wody, instalacje i urządzenia do suszenia, 
antyrozpryskowe dysze wylotowe do kranów, aparatura de-
stylacyjna, aparatura do suszenia [odwadniania], armatura 
bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, 
armatura do kąpieli parowych, urządzenia do ujęcia wody, 
urządzenia do wanien z hydromasażem, armatura do re-
gulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów 
wodnych lub gazowych, armatura regulacyjna i zabezpie-
czająca do urządzeń wodnych, baterie mieszające do rur 
wodociągowych, bojlery gazowe, bojlery, inne niż części ma-
szyn, ciśnieniowe zbiorniki wody, czyste komory [instalacje 
sanitarne], dmuchawy kominowe, dyfuzory nawadniające 
kropelkowe [urządzenia nawadniające], urządzenia zasila-
jące kotły grzewcze, agencje reklamowe, marketing, public 
relations, agencje public relations, edytorskie usługi w dzie-
dzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, 
obróbka tekstów, edycja tekstów, tworzenie reklamowych 
i sponsorowanych tekstów, publikowanie sponsorowanych 
tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmo-
wanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowe-
go we wszystkich środkach przekazu, wynajem bilbordów, 
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, kolportaż 
próbek, reklama, reklama za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, reklama online za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, 
radiowa reklama, reklama bilboardowa, zarządzanie progra-
mami refundacji w imieniu osób trzecich, administrowanie 
programami lojalności konsumenta, transkrypcja formy wia-
domości i komunikatów, importowo-eksportowe agencje, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich 
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], fak-
turowanie, księgowość, rachunkowość, przygotowywanie 
zeznań podatkowych, usługi podatkowe, sporządzanie wy-
ciągów z konta, agencje informacji handlowej, badania biz-
nesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe, ekspertyzy 
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne pro-
gnozy, usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy 
rynkowe, usługi aukcyjne, handlowe wyceny, zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, informacja o działalności gospodarczej, zarządzanie 
działalnością gospodarczą która zajmuje się udzielaniem li-
cencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie 
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, za-
rządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów 
budowlanych, doradztwo specjalistyczne w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektyw-

ności biznesowej, doradztwo w zakresie organizowania, pro-
wadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-
zach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie 
danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji 
w plikach komputowych dla osób trzecich, zarządzanie zbio-
rami informatycznymi, udostępnianie informacji o działal-
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomu-
nikacyjnych dla osób trzecich, przygotowywanie listy płac, 
37 montaż i naprawy instalacji grzewczych, instalowanie 
i naprawa urządzeń do nawadniania, usługi hydrauliczne, in-
stalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie i napra-
wa pieców, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 
lakierowanie, murowanie, szlifowanie, doradztwo inżynieryj-
ne, budownictwo, nadzór budowlany, informacja budow-
lana, budownictwo przemysłowe, konsultacje budowlane, 
budowa pawilonów i sklepów targowych, wynajem sprzętu 
budowlanego, wypożyczanie maszyn do czyszczenia.

(210) 473881 (220) 2017 07 10
(731) RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) School of Finance powered by Raiffeisen POLBANK

(531) 05.13.01, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 36 działalność finansowa, usługi finansowe oraz 
bankowe, 41 usługi z zakresu szkolenia oraz doskonalenia za-
wodowego pracowników banku.

(210) 473915 (220) 2017 07 10
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) PISTIS
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
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niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sa-
nitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysło-
wymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa 
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamie-
niarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścien-
nymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, 
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami 
i aparaturą sanitarną.

(210) 473918 (220) 2017 07 10
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) ART-RAM

(531) 26.11.03, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 krosna malarskie, sztalugi malarskie, płótna 
malarskie, 20 ramy obrazów, obrazy, listwy do obrazów, 45 li-
cencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, 
licencjonowanie technologii i praw własności przemysłowej.

(210) 473921 (220) 2017 07 10
(731) ORTLIEB CHRISTIAN FIRMA SPOT-LIGHT, Cisek
(540) L BRITOP LIGHTING
(510), (511) 11 abażury do lamp, lampy stojące, lampy elek-
tryczne, lampy wiszące, lampy oświetleniowe, lampy bez-
pieczeństwa, lampiony, lampy luminescencyjne, lampy la-
boratoryjne, latarki, reflektory do lamp, obudowy do lamp, 

zawieszenia do lamp, szkła do lamp, klosze do lamp, osłony 
do lamp, żarówki oświetleniowe, żarniki do lamp elektrycz-
nych, oprawki do lamp elektrycznych, urządzenia i instalacje 
oświetleniowe, 35 usługi dotyczące sprzedaży w wyspecjali-
zowanych sklepach, hurtowniach lub w sklepach interneto-
wych następujących towarów: lampy elektryczne do zawie-
szania, lampy stojące, lampy oświetleniowe, lampy wiszące, 
lampy bezpieczeństwa, lampiony, lampy luminescencyjne, 
lampy laboratoryjne, latarki, reflektory do lamp, obudowy 
do lamp, zawieszenia do lamp, szkła do lamp, klosze do lamp, 
osłony do lamp, żarówki oświetleniowe, żarniki do lamp elek-
trycznych, oprawki do lamp elektrycznych, urządzenia i in-
stalacje oświetleniowe, doradztwo specjalistyczne w spra-
wach dotyczących oświetlenia i doboru źródeł światła.

(210) 474004 (220) 2017 07 12
(731) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH 

FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków

(540) CARBO VITAL
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty 
do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała 
i włosów, antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, 
aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów 
kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki za-
pachowe do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty do de-
makijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi, 
ekstrakty do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, 
preparaty do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosme-
tyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy 
kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, 
kremy odżywcze i nawilżające, kremy do rąk, lakiery do pa-
znokci, lotiony do celów kosmetycznych, masła do ciała, 
maski do włosów, maści do celów kosmetycznych, mgieł-
ki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko oczysz-
czające od celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła 
dezodoryzujące, mydła przeciwpotowe, preparaty kosme-
tyczne wspomagające odchudzanie, olejki do celów kosme-
tycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, 
olejki do kąpieli, kosmetyki do stylizacji włosów, odżywki 
do włosów, płyny do układania włosów, preparaty do ukła-
dania włosów, pianki do układania włosów, lakiery do utrwa-
lania fryzury, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty 
perfumeryjne, perfumy, preparaty do pielęgnacji jamy ust-
nej nie do celów leczniczych, płyny do pielęgnacji włosów, 
płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomadki do ust, po-
mady do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony prze-
ciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe 
do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do rzęs, 
tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, nawilżające 
preparaty kosmetyczne, ściągające preparaty kosmetyczne, 
złuszczające preparaty kosmetyczne, preparaty do ochrony 
przed słońcem, serum kosmetyczne, serum do włosów, sole 
kąpielowe, szampony, szminki, środki do czyszczenia zębów, 
środki zapachowe odświeżające powietrze, produkty toa-
letowe, woda toaletowa, przybory toaletowe zawarte w tej 
klasie, patyczki z watą do celów kosmetycznych, wazelina 
kosmetyczna, wyroby perfumeryjne, żele, żele do włosów, 
żele do masażu, preparaty kosmetyczne do masażu, olejki 
do masażu, peelingi, peelingi do masażu, peelingi do twa-
rzy i do ciała, oliwki do masażu, kremy i peelingi do stóp, ko-
smetyki do pielęgnacji stóp, żele do stóp, preparaty do pe-
dicure .
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(210) 474015 (220) 2017 07 12
(731) COSTA COFFEE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Jesz Fresh
(510), (511) 29 sałatki owocowe, sałatki warzywne, koktajle 
mleczne, napoje na bazie mleka i przetworów mlecznych, 
jogurty, sery, artykuły nabiałowe, wędliny, mięso i ryby pie-
czone i grillowane, przetworzone orzechy, warzywa prze-
tworzone, przetworzone grzyby, warzywa konserwowane, 
warzywa grilowane, warzywa duszone i gotowane, zapie-
kanki (żywność), zupy, chipsy owocowe, 30 herbata, kawa, 
dodatki smakowe kawowe, napoje na bazie kawy, substytuty 
kawy, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby kakaowe, czeko-
lada do picia, herbatniki, chleb, bułeczki, ciastka, preparaty 
zbożowe, czekolada, cykoria jako substytut kawy, wyroby 
cukiernicze, ciasteczka kruche, mrożony jogurt (lody spo-
żywcze), lody, lód, sorbety, herbatki ziołowe nie do celów 
leczniczych, herbatki owocowe, ciasteczka, ciasta, croissanty, 
kanapki w tym kanapki zwijane typu wrap, quiche i naleśniki, 
tortille, cukier, słodycze, tarty, gofry, wysokoproteinowe ba-
toniki zbożowe, 31 owoce świeże, owoce cytrusowe świeże, 
pomarańcze, 32 napoje bezalkoholowe, woda do picia, soki 
owocowe, koktajle owocowe, sorbety w postaci napojów, 
lemoniady, 43 dostarczanie żywności i napojów, usługi re-
stauracyjne, usługi barów przekąskowych, usługi restauracji 
przygotowujących żywność na wynos, usługi kawiarni, usłu-
gi kafeterii, usługi barów kawowych, usługi jadłodajni, usługi 
cateringowe.

(210) 474021 (220) 2017 07 12
(731) COSTA COFFEE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) JESZ FRESH RĘCZNIE ROBIONE KAŻDEGO DNIA

(531) 29.01.07, 27.05.01, 26.04.04, 26.11.25
(510), (511) 29 sałatki owocowe, sałatki warzywne, koktajle 
mleczne, napoje na bazie mleka i przetworów mlecznych, 
jogurty, sery, artykuły nabiałowe, wędliny, mięso i ryby pie-
czone i grillowane, przetworzone orzechy, warzywa prze-
tworzone, przetworzone grzyby, warzywa konserwowane, 
warzywa grilowane, warzywa duszone i gotowane, zapie-
kanki (żywność), zupy, chipsy owocowe, 30 herbata, kawa, 
dodatki smakowe kawowe, napoje na bazie kawy, substytuty 
kawy, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby kakaowe, czeko-
lada do picia, herbatniki, chleb, bułeczki, ciastka, preparaty 
zbożowe, czekolada, cykoria jako substytut kawy, wyroby 
cukiernicze, ciasteczka kruche, mrożony jogurt (lody spo-
żywcze), lody, lód, sorbety, herbatki ziołowe nie do celów 
leczniczych, herbatki owocowe, ciasteczka, ciasta, croissanty, 
kanapki w tym kanapki zwijane typu wrap, quiche i naleśniki, 
tortille, cukier, słodycze, tarty, gofry, wysokoproteinowe ba-
toniki zbożowe, 31 owoce świeże, owoce cytrusowe świeże, 
pomarańcze, 32 napoje bezalkoholowe, woda do picia, soki 
owocowe, koktajle owocowe, sorbety w postaci napojów, 
lemoniady, 43 dostarczanie żywności i napojów, usługi re-

stauracyjne, usługi barów przekąskowych, usługi restauracji 
przygotowujących żywność na wynos, usługi kawiarni, usłu-
gi kafeterii, usługi barów kawowych, usługi jadłodajni, usługi 
cateringowe.

(210) 474049 (220) 2017 07 13
(731) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa
(540) Akademickie Radio Kampus
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, badania opi-
nii i badanie rynku, reklama radiowa, uaktualnienie mate-
riałów reklamowych, publikowanie testów reklamowych, 
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 38 emi-
sja i rozpowszechnianie programów radiowych, zbieranie 
i przekazywanie informacji, 41 usługi studia nagrań, montaż 
programów radiowych, usługi związane z pisaniem scenariu-
szy, nagrywaniem i prowadzeniem radiowych programów 
rozrywkowych, edukacyjnych, naukowych, artystycznych, 
informacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sym-
pozjów, zjazdów i konkursów, usługi w zakresie nauczania, 
informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych i rekreacji, 
publikowanie tekstów innych niż reklamowe.

(210) 474064 (220) 2017 07 13
(731) GRAN-PIK LIWOCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Brzozów

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

(210) 474083 (220) 2017 07 13
(731) POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA 

AKCYJNA, Warszawa
(540) NOBO

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 foldery, publikacje drukowane, czasopisma, 
periodyki, książki, broszury, papierowe materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, 36 usługi ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, 
ocena ryzyka ubezpieczeniowego, usługi agencji ubezpie-
czeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, maklerstwo 
ubezpieczeniowe, usługi w zakresie tworzenia i obsługi 
funduszy emerytalnych, usługi akwizycji na rzecz otwar-
tych funduszy emerytalnych, informacja o ubezpieczeniach, 
doradztwo ubezpieczeniowe, wycena finansowa majątku 
ruchomego i nieruchomego dla celów ubezpieczeń, orga-
nizowanie i prowadzenie działań dotyczących ubezpieczeń, 
mających na celu ustalanie rozmiaru szkód, zabezpieczanie 
praw regresowych i dochodzenie roszczeń, likwidacja szkód 
ubezpieczeniowych, usługi finansowe i inwestycje kapitało-
we, w tym związane z działalnością ubezpieczeniową, spon-
sorowanie finansowe, emisja i obsługa kart stałego klienta, 
przetwarzanie płatności, elektroniczny transfer funduszy, 
pośrednictwo w handlu i wynajmie nieruchomości i miesz-
kań, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, 
usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, wydawanie i wy-
kupywanie talonów, żetonów i kuponów wartościowych, 
usługi finansowe polegające na zapewnianiu udogodnień 
kredytowych, sponsorowanie finansowe, zbieranie funduszy 
na cele dobroczynne, wszystkie wyżej wymienione usługi 
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świadczone także za pośrednictwem telekomunikacji, Inter-
netu i mediów elektronicznych, 41 usługi w zakresie organi-
zowania i prowadzenia imprez informacyjnych, muzycznych, 
rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, poka-
zów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kon-
gresów i sympozjów, wystaw i targów w celach kulturalnych 
i edukacyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych i in-
ternetowych, usługi wydawnicze.

(210) 474087 (220) 2017 07 13
(731) RYBALCHENKO GENNADII, Otrębusy
(540) juli garden JG

(531) 29.01.01, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie sportowe, obuwie do tańca, odzież 
taneczna, sportowa, męska, damska, bielizna, stroje kąpielo-
we, nakrycia głowy.

(210) 474132 (220) 2017 07 14
(731) CHEFS CULINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Tak Chef

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego 
w zakresie żywności, napojów, wyrobów tytoniowych, 
owoców.

(210) 474133 (220) 2017 07 14
(731) MELEKH OLESYA, Wrocław
(540) LL laki lak GEL POLISH

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13, 26.03.23
(510), (511) 3 brokat do paznokci, emalie do paznokci, 
emulsje do depilacji, farby (preparaty do usuwania -), hen-
na do celów kosmetycznych, klej do utwardzania paznokci, 

kleje do mocowania sztucznych paznokci, kleje do sztucz-
nych rzęs, włosów i paznokci,  kosmetyki do paznokci, ko-
smetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki w formie olejków, 
kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w postaci płynów, kre-
my do rąk, kremy kosmetyczne, lakier do paznokci do celów 
kosmetycznych, lakiery do paznokci, lakiery do paznokci 
w pisaku, lakiery (środki do usuwania -), maseczki do rąk 
do pielęgnacji skóry, materiały na powłoki do paznokci u rąk, 
naklejane ozdoby do paznokci, naklejki do ozdabiania ciała, 
odżywki do paznokci, odżywki do skórek wokół paznok-
ci, papier ścierny do paznokci, papier ścierny szmerglowy 
do paznokci, paznokci (lakiery do -), paznokci (preparaty 
do polerowania -), peeling do stóp, patyczki z watą do celów 
kosmetycznych, peelingi złuszczające do rąk, peelingi złusz-
czające do stóp,  pilniczki kartonowe, plastry kosmetyczne 
zawierające środek chroniący przed słońcem i blokujący 
promieniowanie słoneczne do stosowania na skórze, płyny 
do stylizacji,  podkłady do lakierów do paznokci, podkłady 
do paznokci [kosmetyki], powłoki do nadawania kształtu 
paznokciom u rąk, preparaty do kuracji paznokci, preparaty 
do pedicure, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty 
do wzmacniania paznokci, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do przyspiesza-
nia schnięcia lakieru na paznokciach, proszki do nadawania 
kształtu sztucznym paznokciom,  proszek do polerowania 
paznokci, puder do ciała, pudry do stóp [nielecznicze], rdza 
(preparaty do usuwania -), rozjaśniacze do paznokci, rozpusz-
czalniki do usuwania lakierów, rzęsy sztuczne, rzęsy, środek 
do mycia rąk, środek do usuwania kleju do charakteryzacji, 
środki depilujące, środki do mycia rąk, środki do usuwania 
paznokci żelowych, środki do usuwania skórek wokół pa-
znokci, środki zmiękczające skórę [nielecznicze], sztuczne 
paznokcie, sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, 
sztuczne paznokcie do stóp, sztuczne paznokcie wykonane 
z metali szlachetnych, talk kosmetyczny, tipsy, tipsy [kosme-
tyki], utwardzacze do paznokci, żel do paznokci, zmywacze 
do paznokci, zmywacze do paznokci [kosmetyki], zmywa-
cze do paznokci w sztyfcie, zmywacze lakieru do paznokci 
[kosmetyki].

(210) 474230 (220) 2017 07 17
(731) HAŁASIK KATARZYNA & HAŁASIK PAWEŁ 

LEVELEVELOVE SPÓŁKA CYWILNA, Katowice
(540) izimoto

(531) 06.07.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług.

(210) 474347 (220) 2017 07 19
(731) ACCORD HEALTHCARE POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NAJTAŃSZE LEKI DLA KAŻDEGO

(531) 19.13.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 leki, kosmetyki lecznicze, produkty farma-
ceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, suplementy diety, 
preparaty mineralne do celów leczniczych, preparaty wspo-
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magające leczenie, dietetyczne środki spożywcze do celów 
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
35 reklama, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farma-
ceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrze-
nia medycznego, usługi marketingowe.

(210) 474372 (220) 2017 07 19
(731) CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna
(540) medistar extra miedź
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, regulatory wzro-
stu roślin, nawozy, 5 herbicydy, fungicydy, pestycydy, biocy-
dy, insektycydy, środki do zwalczania robactwa.

(210) 474373 (220) 2017 07 19
(731) CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna
(540) sarmid extra miedź
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, regulatory wzro-
stu roślin, nawozy, 5 herbicydy, fungicydy, pestycydy, biocy-
dy, insektycydy, środki do zwalczania robactwa.

(210) 474418 (220) 2017 07 20
(731) SKYFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) 

(531) 26.02.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi parków rozrywki, usługi związane 
z używaniem trampolin, placów zabaw dla dzieci, placów 
zabaw w hali, usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi 
kulturalne.

(210) 474421 (220) 2017 07 20
(731) SKYFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) FLYSKY
(510), (511) 41 usługi parków rozrywki, usługi związane 
z używaniem trampolin, placów zabaw dla dzieci, placów 
zabaw w hali, usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi 
kulturalne.

(210) 474432 (220) 2017 07 21
(731) SUNCO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) Sunco

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 reklama, wynajmowanie przestrzeni re-
klamowej, 36 agencje nieruchomości, organizowanie 
wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieru-
chomościami, wycena finansowa w zakresie ubezpieczeń, 
bankowości, nieruchomości, wycena nieruchomości, zarzą-
dzanie nieruchomością.

(210) 474442 (220) 2017 07 21
(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., Seoul, KR
(540) Hankook SMaRT TERRAIN
(510), (511) 12 opony do samochodów, opony do rowerów, 
opony ogumienia pneumatycznego, pokrowce na opo-
ny, opony do motocykli, kauczukowe łatki samoprzylepne 
do reperacji dętek, dętki do rowerów, dętki do motocykli, 
dętki do ogumienia pneumatycznego, dętki do kół pojaz-
dów, dętki do opon, siatki bagażowe do pojazdów, opony 
pneumatyczne, zestawy narzędzi do reperacji dętek, ob-
ręcze kół pojazdów, pokrycia siodełek rowerów, pokrycia 
siodełek motocykli, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w po-
jazdach, człony hamulcowe do pojazdów, amortyzatory 
zawieszenia w pojazdach, bagażniki na narty do samocho-
dów, kolce do opon, gwoździe do opon, ogumienie do kół 
pojazdów, opony pełne do kół pojazdów, bieżniki do bież-
nikowania opon, bieżniki do pojazdów w formie zrolowa-
nych taśm, bieżniki do pojazdów typu traktorowego, opony 
bezdętkowe do rowerów, opony bezdętkowe do motocykli, 
wentyle do opon pojazdów, środki antypoślizgowe do opon 
pojazdów.

(210) 474460 (220) 2017 07 22
(731) TYSAND SPÓŁKA JAWNA J. KRAWCZYKIEWICZ  

J. SOWIŃSKI, Gdańsk
(540) TYSAND

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje do glazury, terakoty, kamionki, mozaiki, 
kamienia naturalnego, emulsja do gruntowania podłoży be-
tonowych, gazobetonowych, płyt gipsowo - kartonowych, 
powierzchni ceglanych, na wyprawy elewacyjne, emulsja 
do likwidacji nalotów powstałych z osadzania glonów i grzy-
bów, emulsja do zabezpieczenia elewacji na etapie zatapia-
nia siatki, gluten, składniki do gwintowania, iły, gliny, kleje 
do celów przemysłowych, preparaty do klejenia, gruntowa-
nia, środki do konserwacji betonu, cementu, cegieł, 19 ścier-
niwa i kruszywa budowlane z odkrywki i z rzek, posypki, 
posypki papowe, posypki mineralne bazowe do zapraw 
budowlanych, zaprawa murarska do ścian konstrukcyjnych 
działowych, fundamentów, sklepień z cegieł i pustaków oraz 
bloczków, zaprawa murarska sucha do nakładania maszyno-
wego i ręcznego, zaprawa wyrównująca, zaprawa klejowa 
do styropianu w dociepleniach ścian, do mocowania płyt 
styropianu na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, do za-
bezpieczania siatki w dociepleniach ścian, narzut tynkarski 
mrozoodporny, do nakładania na powierzchnie wewnętrzne 
i zewnętrzne ręcznie i maszynowo, narzut tynkarski, tynk 
agregatowy, tynki cienkowarstwowe dekoracyjne, wylewka 
betonowa wykonywania posadzek, podłoży betonowych 
oraz do wypełniania ubytków i szczelin wylewka betono-
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wa uplastyczniona do agregatów, wylewka szybko wiążąca, 
wylewka samoniwelująca nierówności duże i małe, grube 
i cienkie, wylewka zbrojona, asfalt, betonowe elementy bu-
dowlane, bitumiczne produkty dla budownictwa, wyroby 
kamieniarskie, kamień, kamień budowlany, karton bitumicz-
ny, materiały budowlane, zaprawa cementowa do układania 
glazury i terakoty, narzut tynkarski cementowy „szpryc”, wy-
lewka betonowa, zaprawa tynkarska cementowo - wapien-
na, ognioodporne powłoki cementowe, spoiwa do murów, 
żużel stosowany jako materiał budowlany, 37 prowadzenie 
usług w zakresie: budowa pawilonów i sklepów targowych, 
informacja budowlana w zakresie materiałów i stosowania 
technologii, nadzór budowlany, wynajem sprzętu budowla-
nego i maszyn budowlanych, informacja o naprawach bu-
dowlanych, izolowanie przed wilgocią i przemarzaniem bu-
dynków, usługi eksploatacji kamieniołomów kamieniarstwo, 
tynkowanie, uszczelnianie budynków, murowanie, zabezpie-
czanie przed wilgocią.

(210) 474461 (220) 2017 07 22
(731) SKRZYNECKI BORYS, Rzeczenica
(540) Twoja złota kropla

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12, 26.13.01
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje energety-
zujące zawierające kofeinę, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z paliwami, usługi związane z prowadzeniem 
sklepów na stacjach paliwowych w zakresie następujących 
towarów: artykuły spożywcze, artykuły przemysłowe, artyku-
ły higieniczne, prasa, mapy, atlasy, artykuły motoryzacyjne, 
akcesoria samochodowe, artykuły tytoniowe, napoje alkoho-
lowe, piwo, 37 stacje obsługi (stacje benzynowe), usługi pro-
wadzenia stacji paliw, usługi tankowania benzyną pojazdów 
silnikowych, usługi tankowania paliwa do pojazdów, wulka-
nizacja opon [naprawa], usługi myjni pojazdów.

(210) 474498 (220) 2017 07 24
(731) GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) onet POCZTA

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, komputerowe bazy 
danych, procesory [centralne jednostki przetwarzania], czyt-
niki kodów kreskowych i znaków optycznych, nośniki magne-
tyczne, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski 
kompaktowe, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, urządzenia 
do transmisji dźwięku, pamięci komputerowe, sterujące pro-
gramy komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, 
pamięci komputerowe, aparatura do rejestracji dźwięku, kar-
ty inteligentne, zapisane magnetyczne nośniki danych, au-
dio i video, publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, 
16 książki, broszury, gazety, czasopisma, torebki do pakowa-

nia [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, 
plakaty, afisze, foldery, prospekty, kalendarze, przewodniki, 
czcionki, fotografie, nalepki, materiały piśmienne, papeterie, 
atlasy, mapy, mapy geograficzne, 35 usługi w zakresie wy-
szukiwania informacji dla osób trzecich w plikach kompute-
rowych, usługi w zakresie wyszukiwania w komputerowych 
bazach danych, usługi w zakresie zarządzania zbiorami infor-
matycznymi, usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń 
reklamowych, internetowe usługi reklamowe, usługi prowa-
dzenia sklepu lub hurtowni, w tym poprzez Internet, w za-
kresie: sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, 
programów komputerowych, usługi w zakresie sortowania 
danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie roz-
powszechniania materiałów reklamowych w postaci ulotek, 
prospektów, druków, próbek, usługi reklamowe, usługi w za-
kresie pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, 
usługi w zakresie systematyzacji komputerowych baz da-
nych, usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami, 
usługi ogłoszeń elektronicznych w zakresie reklamy, usługi 
w zakresie wyszukiwania informacji w plikach komputero-
wych, 38 usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowych 
i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych 
i sieci internetowej, usługi poczty elektronicznej, usługi w za-
kresie przesyłania informacji, połączenie ze światową siecią 
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi 
w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy 
pomocy komputera, usługi łączności za pośrednictwem te-
lefonii komórkowej, usługi w zakresie przydzielania dostępu 
do światowej sieci komputerowej, usługi telefoniczne, usługi 
w zakresie transmisji programów telewizyjnych i/lub radio-
wych, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyj-
nego, usługi w zakresie emisji telewizyjnej i/lub radiowej, 
usługi przekazu dźwięku i/lub obrazu, udostępnianie pro-
gramów telewizyjnych, audycji telewizyjnych, seriali telewi-
zyjnych lub filmów za pośrednictwem sieci informatycznych 
online w czasie wybranym przez odbiorcę, 41 organizacja 
widowisk rozrywkowych, produkcja audycji radiowych, 
produkcja filmów dokumentalnych, reportaży, programów 
telewizyjnych organizacja teleturniejów i konkursów, orga-
nizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostar-
czanie rozrywki za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, 
usługi dostępu do usług rozrywkowych w systemie on-line, 
usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania 
dźwięku i/lub obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, 
programach radiowych i telewizyjnych, imprezach spor-
towych, usługi automatycznego zapisywania programów 
telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następ-
nie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, 
usługi dostarczania muzyki, video dźwięku i obrazu poprzez 
Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, fil-
mowego, usługi organizacji i produkcji nagrań filmowych  
i/lub dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, 
estradowych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i/lub 
organizacyjnej produkcji telewizyjnej i/lub filmowej, 42 usłu-
gi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron internetowych 
dla osób trzecich, usługi w zakresie administrowania stro-
nami internetowymi, usługi doradztwa w zakresie sprzętu 
komputerowego i oprogramowania, usługi programowania 
komputerowego, usługi w zakresie administrowania siecio-
wymi stronami komputerowymi, usługi w zakresie analizy 
systemów komputerowych, usługi w zakresie doradztwa 
w sprawach sprzętu komputerowego, usługi w zakresie in-
stalacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie 
komputerowego zarządzania plikami, usługi w zakresie ak-
tualizacji oprogramowania komputerowego, usługi w za-
kresie powielania oprogramowania komputerowego, usługi 
w zakresie programowania, usługi w zakresie projektowania 
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systemów komputerowych, usługi w zakresie odzyskiwania 
danych komputerowych, usługi w zakresie programowania 
komputerów, usługi w zakresie konserwacji oprogramo-
wania komputerowego, usługi w zakresie projektowania 
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie prac 
badawczo-rozwojowych w dziedzinie informatyki oraz Inter-
netu, telewizji i telekomunikacji, 45 usługi w zakresie doradz-
twa w zakresie własności intelektualnej, usługi w zakresie 
licencjonowania własności intelektualnej, usługi w zakresie 
zarządzania prawami autorskimi, usługi w zakresie rejestracji 
domen internetowych.

(210) 474503 (220) 2017 07 24
(731) MLEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Używacze mają lepiej
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy, usługi w zakre-
sie księgowości, 36 usługi finansowe, udzielanie pożyczek, 
usługi leasingu w zakresie nieruchomości, administrowanie 
nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, 39 usługi leasingu w zakresie środków transportu.

(210) 474505 (220) 2017 07 24
(731) MLEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Używaj nie posiadaj
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy, usługi w zakre-
sie księgowości, 36 usługi finansowe, udzielanie pożyczek, 
usługi leasingu w zakresie nieruchomości, administrowanie 
nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, 39 usługi leasingu w zakresie środków transportu.

(210) 474506 (220) 2017 07 24
(731) HAND-PROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) everchek MAX

(531) 01.15.15, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryj-
ne, 10 urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli.

(210) 474518 (220) 2017 07 24
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) Bielenda HYDRA CARE
(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, kosmetyki nawilżające.

(210) 474520 (220) 2017 07 24
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) Bielenda GLOW ESSENCE
(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, bazy pod makijaż.

(210) 474558 (220) 2017 07 25
(731) WIKTOR BOŻYDAR, Ochmanów
(540) „Bolek” PIWO Tradycyjnie Warzone

(531) 20.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.

(210) 474565 (220) 2017 07 25
(731) WIKTOR BOŻYDAR, Ochmanów
(540) PIWO ANTEK STRONG

(531) 03.07.01, 03.07.24, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.

(210) 474585 (220) 2017 07 26
(731) KRYUSZA KATARZYNA BEL BAMBINO, Łódź
(540) Bel Bambino
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(531) 03.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej, polegające na zgrupowa-
niu na rzecz osób trzecich towarów takich jak odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać 
w sklepie, hurtowni, ofercie internetowej.

(210) 474619 (220) 2017 07 25
(731) CHANGE LOOK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Hydro-d’azur Complex
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty 
do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała 
i włosów, antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, 
aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów 
kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki za-
pachowe do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty do de-
makijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi, 
ekstrakty do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonal-
ne, preparaty do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, prepara-
ty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki ko-
smetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy ko-
smetyczne, kremy odżywcze i nawilżające, kremy do rąk, 
lakiery do paznokci, lotiony do celów kosmetycznych, ma-
sła do ciała, maski do włosów, maści do celów kosmetycz-
nych, mgiełki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mlecz-
ko oczyszczające od celów kosmetycznych, mydełka, 
mydła, mydła dezodoryzujące, mydła przeciwpotowe, pre-
paraty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, olejki 
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, 
olejki toaletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki do stylizacji 
włosów, odżywki do włosów, płyny do układania włosów, 
preparaty do układania włosów, pianki do układania wło-
sów, lakiery do utrwalania fryzury, preparaty do pielęgnacji 
paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty 
do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, płyny 
do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny po gole-
niu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, 
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty 
do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, 
preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji włosów, nawilżające preparaty kosmetycz-
ne, ściągające preparaty kosmetyczne, złuszczające prepa-
raty kosmetyczne, preparaty do ochrony przed słońcem, 
serum kosmetyczne, serum do włosów, sole kąpielowe, 
szampony, szminki, środki do czyszczenia zębów, środki za-
pachowe odświeżające powietrze, produkty toaletowe, 
woda toaletowa, przybory toaletowe zawarte w tej klasie, 
patyczki z watą do celów kosmetycznych, wazelina kosme-
tyczna, wyroby perfumeryjne, żele, żele do włosów, żele 
do masażu, preparaty kosmetyczne do masażu, olejki 
do masażu, peelingi, peelingi do masażu, peelingi do twa-
rzy i do ciała, oliwki do masażu, kremy i peelingi do stóp, 
kosmetyki do pielęgnacji stóp, żele do stóp, preparaty 
do pedicure, preparaty do makijażu twarzy i ciała, prepara-
ty do pielęgnacji zębów, preparaty do włosów, preparaty 
koloryzujące do celów kosmetycznych, preparaty kosme-
tyczne do pielęgnacji paznokci, produkty do makijażu i de-
makijażu, kosmetyki do makijażu, środki do koloryzacji 
i do dekoloryzacji włosów, preparaty do depilacji, chustecz-
ki nasączane płynami kosmetycznymi, brokat do ciała, bro-
kat w formie sprayu do użytku jako kosmetyk, henna do ce-
lów kosmetycznych, kleje do przymocowywania 
sztucznych paznokci, kosmetyki do pielęgnacji urody, ko-
smetyki w formie sproszkowanej [pudry], sztuczne brwi, 

tipsy, lakiery do paznokci, puder do makijażu, róże kosme-
tyczne, rzęsy sztuczne, serum do celów kosmetycznych, 
tusze do rzęs, cienie do powiek, preparaty likwidujące opu-
chliznę i cienie pod oczami, pomadki do ust, balsamy 
do ust [niemedyczne], błyszczyki do ust, ołówki do brwi, 
eyelinery [kosmetyki], puder do twarzy, brokat kosmetycz-
ny, podkłady do makijażu, kompaktowe kosmetyki do ma-
kijażu, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu skóry, 
kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki do ozdabiania, 
kosmetyki do paznokci, kosmetyki do rzęs, kosmetyki 
do ust, kosmetyki kolorowe, kredki do oczu, kredki do ust, 
krem bazowy, kremy do demakijażu, 5 produkty farmaceu-
tyczne, dermokosmetyki, preparaty dermatologiczne, pro-
dukty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy 
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, kremy i peelingi 
do stóp do celów leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała 
do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów 
leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych, 
pianki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, mydła 
lecznicze, mydła dezynfekujące, mydła antybakteryjne, 
oliwki i balsamy lecznicze, produkty lecznicze do stóp, ma-
ści do celów farmaceutycznych, oleje dla celów leczni-
czych, lotiony do celów farmaceutycznych, preparaty 
do masażu do celów medycznych, olejki do masażu do ce-
lów medycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, pre-
paraty do kąpieli leczniczych, produkty lecznicze do skóry 
głowy, produkty lecznicze do włosów, balsamy dla celów 
leczniczych, plastry i materiały opatrunkowe, plastry samo-
przylepne, plastry na odciski, plastry na otarcia, preparaty 
na otarcia stóp, produkty lecznicze do leczenia otarć i odci-
sków stóp, środki sanitarne do celów medycznych, diete-
tyczna żywność i substancje do celów leczniczych, żyw-
ność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 
aromatyczne i balsamiczne preparaty do celów leczni-
czych, aerozole chłodzące do celów medycznych, antysep-
tyki, antybiotyki, apteczki przenośne wyposażone, balsamy 
do celów leczniczych, borowina lecznicza, preparaty balsa-
miczne i aromaterapeutyczne do celów leczniczych, biolo-
giczne preparaty do celów medycznych, błonnik pokarmo-
wy, enzymy dla celów farmaceutycznych, detergenty 
do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowa-
na do celów medycznych, dietetyczne substancje przysto-
sowane do celów medycznych, enzymy dla celów medycz-
nych, guma do żucia do celów leczniczych, kadzidełka 
do odstraszania owadów, kamfora do celów medycznych, 
lotiony do celów farmaceutycznych, oleje lecznicze, olejek 
kamforowy do celów medycznych, preparaty chemiczne 
dla celów farmaceutycznych i medycznych, preparaty en-
zymatyczne dla celów farmaceutycznych i medycznych, 
mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, preparaty bakterio-
logiczne dla celów medycznych, sole do kąpieli do celów 
leczniczych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, sole 
do kąpieli mineralnych, maści lecznicze do celów farma-
ceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwie-
rząt, preparaty biologiczne do celów medycznych, napoje 
lecznicze, nalewki dla celów leczniczych, napoje dietetycz-
ne dla celów leczniczych, oleje dla celów leczniczych, po-
karm dla niemowląt, środki przeciwbólowe, środki prze-
czyszczające, preparaty witaminowe, wyciągi dla celów 
leczniczych, zioła lecznicze, cukierki dla celów leczniczych, 
mleko w proszku dla dzieci, środki bakteriobójcze, środki 
grzybobójcze, środki dezynfekcyjne dla celów higienicz-
nych, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, 
syropy do użytku medycznego, preparaty wspomagające 
odchudzanie, tabletki wspomagające odchudzanie, tro-
ciczki do odymiania, żelatyna dla celów medycznych, żele 
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do masażu do celów medycznych, preparaty do masażu 
do celów medycznych, olejki do masażu do celów medycz-
nych, peelingi do masażu do celów medycznych, oliwki 
do masażu do celów medycznych, preparaty czyszczące 
do szkieł kontaktowych, preparaty farmaceutyczne, herba-
ta lecznicza, herbaty ziołowe do celów medycznych, kap-
sułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, 
kompresy, lecznicze napary, leki dla ludzi, leki do oczu 
w kroplach, leki do użytku medycznego, wody mineralne 
do celów leczniczych, mleko w proszku dla niemowląt, 
środki nasenne, środki uspokajające, pastylki do celów lecz-
niczych, środki przeciwbólowe, woda termalna, żele 
do stóp do celów leczniczych, talk do stóp do celów leczni-
czych, 21 aplikatory do kosmetyków, dozowniki do kosme-
tyków, gąbki do makijażu, gąbki do oczyszczania twarzy, 
gąbki toaletowe, grzebienie, grzebyki do rzęs, kosmetyczki 
na przybory toaletowe, pędzelki do ust, pojemniki na ko-
smetyki, przybory kosmetyczne, puderniczki [pojemniczki], 
pędzle kosmetyczne, szczoteczki do brwi, szczoteczki 
do paznokci, szczoteczki do tuszu do rzęs, szczotki, aplika-
tory do makijażu, gąbki do makijażu, 35 administrowanie 
działalnością gospodarczą, badania rynkowe, badania opi-
nii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działal-
nością gospodarczą, doradztwo handlowe w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów rekla-
mowych (próbek, druków, prospektów, ulotek), handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty infor-
macji konsumenckiej], kolportaż próbek, reklama, pomoc 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowa-
niem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, usługi modeli i modelek 
do celów promocji sprzedaży i reklamy, zarządzanie han-
dlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 
osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień zakupo-
wych, komputerowe zarządzanie plikami, kompilacja infor-
macji do komputerowych baz danych, systematyzacja da-
nych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, sprzedaż detaliczna, hurtowa i za pośrednic-
twem Internetu kosmetyków, preparatów do makijażu, środ-
ków perfumeryjnych i zapachowych, środków toaletowych 
oraz aplikatorów do kosmetyków, sprzedaż detaliczna, hur-
towa i za pośrednictwem Internetu produktów farmaceu-
tycznych, produktów leczniczych, dermokosmetyków oraz 
preparatów dermatologicznych.

(210) 474621 (220) 2017 07 25
(731) CHANGE LOOK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Avanturine Cosmetique
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty 
do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała 
i włosów, antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, 
aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów 
kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki za-
pachowe do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty do de-
makijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi, 
ekstrakty do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonal-
ne, preparaty do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, prepara-
ty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki ko-
smetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zesta-
wy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosme-
tyczne, kremy odżywcze i nawilżające, kremy do rąk, lakiery 
do paznokci, lotiony do celów kosmetycznych, masła 
do ciała, maski do włosów, maści do celów kosmetycznych, 
mgiełki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko 

oczyszczające od celów kosmetycznych, mydełka, mydła, 
mydła dezodoryzujące, mydła przeciwpotowe, preparaty 
kosmetyczne wspomagające odchudzanie, olejki do celów 
kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toa-
letowe, olejki do kąpieli, kosmetyki do stylizacji włosów, 
odżywki do włosów, płyny do układania włosów, preparaty 
do układania włosów, pianki do układania włosów, lakiery 
do utrwalania fryzury, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty do pielęgnacji 
jamy ustnej nie do celów leczniczych, płyny do pielęgnacji 
włosów, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomadki 
do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty 
do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, pre-
paraty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty ko-
smetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
włosów, nawilżające preparaty kosmetyczne, ściągające 
preparaty kosmetyczne, złuszczające preparaty kosmetycz-
ne, preparaty do ochrony przed słońcem, serum kosme-
tyczne, serum do włosów, sole kąpielowe, szampony, 
szminki, środki do czyszczenia zębów, środki zapachowe 
odświeżające powietrze, produkty toaletowe, woda toale-
towa, przybory toaletowe zawarte w tej klasie, patyczki 
z watą do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, 
wyroby perfumeryjne, żele, żele do włosów, żele do masa-
żu, preparaty kosmetyczne do masażu, olejki do masażu, 
peelingi, peelingi do masażu, peelingi do twarzy i do ciała, 
oliwki do masażu, kremy i peelingi do stóp, kosmetyki 
do pielęgnacji stóp, żele do stóp, preparaty do pedicure, 
preparaty do makijażu twarzy i ciała, preparaty do pielę-
gnacji zębów, preparaty do włosów, preparaty koloryzujące 
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji paznokci, produkty do makijażu i demakijażu, ko-
smetyki do makijażu, środki do koloryzacji i do dekoloryza-
cji włosów, preparaty do depilacji, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, brokat do ciała, brokat w formie 
sprayu do użytku jako kosmetyk, henna do celów kosme-
tycznych, kleje do przymocowywania sztucznych paznok-
ci, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki w formie 
sproszkowanej [pudry], sztuczne brwi, tipsy, lakiery do pa-
znokci, puder do makijażu, róże kosmetyczne, rzęsy sztucz-
ne, serum do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, cienie 
do powiek, preparaty likwidujące opuchliznę i cienie pod 
oczami, pomadki do ust, balsamy do ust [niemedyczne], 
błyszczyki do ust, ołówki do brwi, eyelinery [kosmetyki], 
puder do twarzy, brokat kosmetyczny, podkłady do makija-
żu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, kosmetyki 
do brwi, kosmetyki do makijażu skóry, kosmetyki do maki-
jażu twarzy, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do pa-
znokci, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do ust, kosmetyki ko-
lorowe, kredki do oczu, kredki do ust, krem bazowy, kremy 
do demakijażu, 5 produkty farmaceutyczne, dermokosme-
tyki, preparaty dermatologiczne, produkty i preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała do ce-
lów leczniczych, kremy i peelingi do stóp do celów leczni-
czych, emulsje do twarzy i do ciała do celów leczniczych, 
płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele 
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, pianki do twarzy 
i do ciała do celów leczniczych, mydła lecznicze, mydła de-
zynfekujące, mydła antybakteryjne, oliwki i balsamy leczni-
cze, produkty lecznicze do stóp, maści do celów farmaceu-
tycznych, oleje dla celów leczniczych, lotiony do celów 
farmaceutycznych, preparaty do masażu do celów me-
dycznych, olejki do masażu do celów medycznych, prepa-
raty terapeutyczne do kąpieli, preparaty do kąpieli leczni-
czych, produkty lecznicze do skóry głowy, produkty leczni-
cze do włosów, balsamy dla celów leczniczych, plastry 
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i materiały opatrunkowe, plastry samoprzylepne, plastry 
na odciski, plastry na otarcia, preparaty na otarcia stóp, pro-
dukty lecznicze do leczenia otarć i odcisków stóp, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność 
i substancje do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, aromatyczne i balsa-
miczne preparaty do celów leczniczych, aerozole chłodzą-
ce do celów medycznych, antyseptyki, antybiotyki, aptecz-
ki przenośne wyposażone, balsamy do celów leczniczych, 
borowina lecznicza, preparaty balsamiczne i aromatera-
peutyczne do celów leczniczych, biologiczne preparaty 
do celów medycznych, błonnik pokarmowy, enzymy dla 
celów farmaceutycznych, detergenty do celów medycz-
nych, dietetyczna żywność przystosowana do celów me-
dycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, enzymy dla celów medycznych, guma do żu-
cia do celów leczniczych, kadzidełka do odstraszania owa-
dów, kamfora do celów medycznych, lotiony do celów far-
maceutycznych, oleje lecznicze, olejek kamforowy do ce-
lów medycznych, preparaty chemiczne dla celów farma-
ceutycznych i medycznych, preparaty enzymatyczne dla 
celów farmaceutycznych i medycznych, mineralne suple-
menty diety, odżywcze suplementy diety, herbaty ziołowe 
do celów leczniczych, preparaty bakteriologiczne dla ce-
lów medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, pre-
paraty terapeutyczne do kąpieli, sole do kąpieli mineral-
nych, maści lecznicze do celów farmaceutycznych, prepa-
raty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty bio-
logiczne do celów medycznych, napoje lecznicze, nalewki 
dla celów leczniczych, napoje dietetyczne dla celów leczni-
czych, oleje dla celów leczniczych, pokarm dla niemowląt, 
środki przeciwbólowe, środki przeczyszczające, preparaty 
witaminowe, wyciągi dla celów leczniczych, zioła lecznicze, 
cukierki dla celów leczniczych, mleko w proszku dla dzieci, 
środki bakteriobójcze, środki grzybobójcze, środki dezyn-
fekcyjne dla celów higienicznych, środki zmniejszające ape-
tyt do celów medycznych, syropy do użytku medycznego, 
preparaty wspomagające odchudzanie, tabletki wspoma-
gające odchudzanie, trociczki do odymiania, żelatyna dla 
celów medycznych, żele do masażu do celów medycznych, 
preparaty do masażu do celów medycznych, olejki do ma-
sażu do celów medycznych, peelingi do masażu do celów 
medycznych, oliwki do masażu do celów medycznych, pre-
paraty czyszczące do szkieł kontaktowych, preparaty far-
maceutyczne, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów 
medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsuł-
ki na lekarstwa, kompresy, lecznicze napary, leki dla ludzi, 
leki do oczu w kroplach, leki do użytku medycznego, wody 
mineralne do celów leczniczych, mleko w proszku dla nie-
mowląt, środki nasenne, środki uspokajające, pastylki 
do celów leczniczych, środki przeciwbólowe, woda termal-
na, żele do stóp do celów leczniczych, talk do stóp do ce-
lów leczniczych, 21 aplikatory do kosmetyków, dozowniki 
do kosmetyków, gąbki do makijażu, gąbki do oczyszczania 
twarzy, gąbki toaletowe, grzebienie, grzebyki do rzęs, ko-
smetyczki na przybory toaletowe, pędzelki do ust, pojem-
niki na kosmetyki, przybory kosmetyczne, puderniczki [po-
jemniczki], pędzle kosmetyczne, szczoteczki do brwi, 
szczoteczki do paznokci, szczoteczki do tuszu do rzęs, 
szczotki, aplikatory do makijażu, gąbki do makijażu, 35 ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, badania rynko-
we, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i za-
rządzania działalnością gospodarczą, doradztwo handlowe 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, ulo-
tek), handlowe informacje i porady udzielane konsumen-

tom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż próbek, 
reklama, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zwią-
zana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach fran-
chisingu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi mo-
deli i modelek do celów promocji sprzedaży i reklamy, za-
rządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr 
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie za-
mówień zakupowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
kompilacja informacji do komputerowych baz danych, sys-
tematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych 
bazach danych, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, sprzedaż detaliczna, hurtowa 
i za pośrednictwem Internetu kosmetyków, preparatów 
do makijażu, środków perfumeryjnych i zapachowych, 
środków toaletowych oraz aplikatorów do kosmetyków, 
sprzedaż detaliczna, hurtowa i za pośrednictwem Internetu 
produktów farmaceutycznych, produktów leczniczych,  
dermokosmetyków oraz preparatów dermatologicznych.

(210) 474623 (220) 2017 07 25
(731) CHANGE LOOK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) LORIGINE MINERALS

(531) 26.11.03, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty 
do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała 
i włosów, antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, 
aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów 
kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapa-
chowe do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty do demaki-
jażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi, ekstrakty 
do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, prepara-
ty do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, 
preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmety-
ków, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy 
odżywcze i nawilżające, kremy do rąk, lakiery do paznokci, 
lotiony do celów kosmetycznych, masła do ciała, maski 
do włosów, maści do celów kosmetycznych, mgiełki kosme-
tyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające 
od celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodo-
ryzujące, mydła przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne 
wspomagające odchudzanie, olejki do celów kosmetycz-
nych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, olej-
ki do kąpieli, kosmetyki do stylizacji włosów, odżywki 
do włosów, płyny do układania włosów, preparaty do ukła-
dania włosów, pianki do układania włosów, lakiery do utrwa-
lania fryzury, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty 
perfumeryjne, perfumy, preparaty do pielęgnacji jamy ust-
nej nie do celów leczniczych, płyny do pielęgnacji włosów, 
płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomadki do ust, po-
mady do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony prze-
ciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe 
do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do rzęs, 
tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, nawilżające 
preparaty kosmetyczne, ściągające preparaty kosmetyczne, 
złuszczające preparaty kosmetyczne, preparaty do ochrony 
przed słońcem, serum kosmetyczne, serum do włosów, sole 
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kąpielowe, szampony, szminki, środki do czyszczenia zębów, 
środki zapachowe odświeżające powietrze, produkty toale-
towe, woda toaletowa, przybory toaletowe zawarte w tej 
klasie, patyczki z watą do celów kosmetycznych, wazelina 
kosmetyczna, wyroby perfumeryjne, żele, żele do włosów, 
żele do masażu, preparaty kosmetyczne do masażu, olejki 
do masażu, peelingi, peelingi do masażu, peelingi do twa-
rzy i do ciała, oliwki do masażu, kremy i peelingi do stóp, 
kosmetyki do pielęgnacji stóp, żele do stóp, preparaty 
do pedicure, preparaty do makijażu twarzy i ciała, preparaty 
do pielęgnacji zębów, preparaty do włosów, preparaty kolo-
ryzujące do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji paznokci, produkty do makijażu i demakijażu, 
kosmetyki do makijażu, środki do koloryzacji i do dekolory-
zacji włosów, preparaty do depilacji, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, brokat do ciała, brokat w formie 
sprayu do użytku jako kosmetyk, henna do celów kosme-
tycznych, kleje do przymocowywania sztucznych paznokci, 
kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki w formie sprosz-
kowanej [pudry], sztuczne brwi, tipsy, lakiery do paznokci, 
puder do makijażu, róże kosmetyczne, rzęsy sztuczne, se-
rum do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, cienie do po-
wiek, preparaty likwidujące opuchliznę i cienie pod oczami, 
pomadki do ust, balsamy do ust [niemedyczne], błyszczyki 
do ust, ołówki do brwi, eyelinery [kosmetyki], puder do twa-
rzy, brokat kosmetyczny, podkłady do makijażu, kompakto-
we kosmetyki do makijażu, kosmetyki do brwi, kosmetyki 
do makijażu skóry, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki 
do ozdabiania, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do rzęs, 
kosmetyki do ust, kosmetyki kolorowe, kredki do oczu, kred-
ki do ust, krem bazowy, kremy do demakijażu, 5 produkty 
farmaceutyczne, dermokosmetyki, preparaty dermatolo-
giczne, produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, 
kremy do twarzy i do ciała do celów leczniczych, kremy i pe-
elingi do stóp do celów leczniczych, emulsje do twarzy 
i do ciała do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała 
do celów leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów 
leczniczych, pianki do twarzy i do ciała do celów leczni-
czych, mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, mydła anty-
bakteryjne, oliwki i balsamy lecznicze, produkty lecznicze 
do stóp, maści do celów farmaceutycznych, oleje dla celów 
leczniczych, lotiony do celów farmaceutycznych, preparaty 
do masażu do celów medycznych, olejki do masażu do ce-
lów medycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, pre-
paraty do kąpieli leczniczych, produkty lecznicze do skóry 
głowy, produkty lecznicze do włosów, balsamy dla celów 
leczniczych, plastry i materiały opatrunkowe, plastry samo-
przylepne, plastry na odciski, plastry na otarcia, preparaty 
na otarcia stóp, produkty lecznicze do leczenia otarć i odci-
sków stóp, środki sanitarne do celów medycznych, diete-
tyczna żywność i substancje do celów leczniczych, żywność 
dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, aroma-
tyczne i balsamiczne preparaty do celów leczniczych, aero-
zole chłodzące do celów medycznych, antyseptyki, antybio-
tyki, apteczki przenośne wyposażone, balsamy do celów 
leczniczych, borowina lecznicza, preparaty balsamiczne 
i aromaterapeutyczne do celów leczniczych, biologiczne 
preparaty do celów medycznych, błonnik pokarmowy, en-
zymy dla celów farmaceutycznych, detergenty do celów 
medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do ce-
lów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, enzymy dla celów medycznych, 
guma do żucia do celów leczniczych, kadzidełka do odstra-
szania owadów, kamfora do celów medycznych, lotiony 
do celów farmaceutycznych, oleje lecznicze, olejek kamfo-
rowy do celów medycznych, preparaty chemiczne dla ce-

lów farmaceutycznych i medycznych, preparaty enzyma-
tyczne dla celów farmaceutycznych i medycznych, mineral-
ne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, herbaty 
ziołowe do celów leczniczych, preparaty bakteriologiczne 
dla celów medycznych, sole do kąpieli do celów leczni-
czych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, sole do kąpieli 
mineralnych, maści lecznicze do celów farmaceutycznych, 
preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty 
biologiczne do celów medycznych, napoje lecznicze, na-
lewki dla celów leczniczych, napoje dietetyczne dla celów 
leczniczych, oleje dla celów leczniczych, pokarm dla nie-
mowląt, środki przeciwbólowe, środki przeczyszczające, 
preparaty witaminowe, wyciągi dla celów leczniczych, zioła 
lecznicze, cukierki dla celów leczniczych, mleko w proszku 
dla dzieci, środki bakteriobójcze, środki grzybobójcze, środ-
ki dezynfekcyjne dla celów higienicznych, środki zmniejsza-
jące apetyt do celów medycznych, syropy do użytku me-
dycznego, preparaty wspomagające odchudzanie, tabletki 
wspomagające odchudzanie, trociczki do odymiania, żela-
tyna dla celów medycznych, żele do masażu do celów me-
dycznych, preparaty do masażu do celów medycznych, olej-
ki do masażu do celów medycznych, peelingi do masażu 
do celów medycznych, oliwki do masażu do celów medycz-
nych, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, prepa-
raty farmaceutyczne, herbata lecznicza, herbaty ziołowe 
do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycz-
nych, kapsułki na lekarstwa, kompresy, lecznicze napary, leki 
dla ludzi, leki do oczu w kroplach, leki do użytku medyczne-
go, wody mineralne do celów leczniczych, mleko w proszku 
dla niemowląt, środki nasenne, środki uspokajające, pastylki 
do celów leczniczych, środki przeciwbólowe, woda termal-
na, żele do stóp do celów leczniczych, talk do stóp do celów 
leczniczych, 21 aplikatory do kosmetyków, dozowniki do ko-
smetyków, gąbki do makijażu, gąbki do oczyszczania twa-
rzy, gąbki toaletowe, grzebienie, grzebyki do rzęs, kosme-
tyczki na przybory toaletowe, pędzelki do ust, pojemniki 
na kosmetyki, przybory kosmetyczne, puderniczki [pojem-
niczki], pędzle kosmetyczne, szczoteczki do brwi, szczotecz-
ki do paznokci, szczoteczki do tuszu do rzęs, szczotki, aplika-
tory do makijażu, gąbki do makijażu, 35 administrowanie 
działalnością gospodarczą, badania rynkowe, badania opinii 
publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością 
gospodarczą, doradztwo handlowe w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych 
(próbek, druków, prospektów, ulotek), handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsu-
menckiej], kolportaż próbek, reklama, pomoc w zarządza-
niu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przed-
siębiorstw na zasadach franchisingu, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, usługi modeli i modelek do celów promo-
cji sprzedaży i reklamy, zarządzanie handlowe w zakresie 
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarzą-
dzanie w zakresie zamówień zakupowych, komputerowe 
zarządzanie plikami, kompilacja informacji do komputero-
wych baz danych, systematyzacja danych poprzez tworze-
nie komputerowych bazach danych, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, sprze-
daż detaliczna, hurtowa i za pośrednictwem Internetu ko-
smetyków, preparatów do makijażu, środków perfumeryj-
nych i zapachowych, środków toaletowych oraz aplikatorów 
do kosmetyków, sprzedaż detaliczna, hurtowa i za pośred-
nictwem Internetu produktów farmaceutycznych, produk-
tów leczniczych, dermokosmetyków oraz preparatów 
dermatologicznych.
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(210) 474660 (220) 2017 07 27
(731) CORAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) CORAX Apteki

(531) 26.01.01, 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 antyperspiranty, dezodoranty, środki perfu-
meryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji 
włosów, środki do czyszczenia zębów, kremy, pasty, dez-
odoranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, pre-
paraty do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, szampony, preparaty do opalania, preparaty 
do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki 
perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki nasączone pły-
nami kosmetycznymi, depilatory, przybory toaletowe i ko-
smetyczne, środki sanitarne, środki czyszczące, balsamy, 
inne niż do celów medycznych, olejki i mleczka kosmetycz-
ne, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty toaletowe, 
żele do wybielania zębów, zestawy kosmetyków, preparaty 
do depilacji, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
produkty lecznicze, środki sanitarne do celów medycznych, 
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku 
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opa-
trunkowe, materiały do plombowania zębów, woski denty-
styczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, 
fungicydy, herbicydy, witaminy do celów leczniczych, mi-
nerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm 
do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, 
mineralne wody do celów leczniczych, suplementy die-
ty do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub 
wspomaganiu leczenia chorób, dietetyczne środki spożyw-
cze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła 
lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty 
biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych, 
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne do celów 
medycznych, insulina, wyroby medyczne do celów lecz-
niczych, materiały do leczenia zębów, żywność dla nie-
mowląt do celów leczniczych, środki sanitarne do celów 
medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne 
do celów medycznych, 10 artykuły ortopedyczne, sprzęt 
medyczny, sprzęt farmaceutyczny, urządzenia rehabilitacyj-
ne, narzędzia i przyrządy medyczne, butelki dla niemowląt, 
igły do celów medycznych, inhalatory, kroplomierze do ce-
lów medycznych, pojemniki do leków, środki antykon-
cepcyjne niechemiczne, rękawice do celów medycznych, 
aparaty słuchowe, smoczki dziecięce, strzykawki do celów 
medycznych, aparaty do mierzenia ciśnienia krwi, pojemni-
ki, urządzenia do odciągania mleka, pojemniki do aplikacji 
leków, pończochy przeciw żylakowe, wkładki ortopedycz-
ne, 35 prowadzenie aptek, usługi marketingowe, usługi 
w zakresie: reklam, reklam korespondencyjnych, reklam 
prasowych, reklam radiowych i reklam telewizyjnych, dys-
trybucja próbek, rozpowszechnianie materiałów rekla-

mowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające na-
bywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie 
i hurtowni oraz na stronie Internetowej w zakresie sprzeda-
ży hurtowej i detalicznej następujących towarów: kosmety-
ki, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do kąpieli, 
preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy ust-
nej, środki do czyszczenia zębów, preparaty do pielęgna-
cji włosów, szampony, preparaty do opalania, preparaty 
do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki 
perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki nasączone pły-
nami kosmetycznymi, depilatory, przybory toaletowe i ko-
smetyczne, środki sanitarne, środki czyszczące, produkty 
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy do celów 
leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmac-
niające organizm do celów leczniczych, mineralne dodatki 
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, suple-
menty diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilak-
tyce lub wspomaganiu leczenia chorób, dietetyczne środki 
spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczni-
czych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, 
produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów me-
dycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne 
do celów medycznych, insulina, wyroby medyczne do ce-
lów leczniczych, materiały do leczenia zębów, żywność dla 
niemowląt do celów leczniczych, środki sanitarne do celów 
medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, 
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, aparaty 
i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne 
i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, 44 usługi medycz-
ne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz farmacji, usłu-
gi apteczne, usługi przygotowania i wydawania lekarstw, 
usługi informacyjne dla sektora farmaceutycznego i me-
dycznego, usługi informacyjne przeznaczone dla branży 
farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze 
w zakresie używania i stosowania lekarstw, usługi opieki 
zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi 
doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, usługi 
doradcze dotyczące farmacji, usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych 
usług.

(210) 474706 (220) 2017 07 28
(731) BETLEJ PIOTR, Świdnica
(540) resibo.

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, balsamy 
do celów kosmetycznych, kremy kosmetyczne, mleczka 
kosmetyczne, toniki do celów kosmetycznych, maseczki 
kosmetyczne, środki kosmetyczne do mycia ciała, płyny 
do mycia ciała, szampony, odżywki i środki do pielęgnacji 
włosów, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetycz-
ne do pielęgnacji skóry, mydła, płyny, żele i balsamy do ką-
pieli i pod prysznic, olejki do kąpieli, pianki pod prysznic 
i do kąpieli, preparaty do kąpieli, nielecznicze, sole do kąpieli, 
środki myjące do higieny intymnej, nielecznicze, aerozole 
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do odświeżania i czyszczenia skóry, kosmetyczne peelingi 
do ciała, dezodoranty, zapachy, preparaty zapachowe, olejki 
eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, produkty kosme-
tyczne i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony 
przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i do demakijażu, 
kosmetyki upiększające, środki do koloryzacji i do dekolory-
zacji włosów, produkty do depilacji, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, 24 płatki tekstylne do demakijażu, 
tekstylne chusteczki do demakijażu, inne niż nasączone ko-
smetykami, tekstylne ściereczki do demakijażu inne niż nasą-
czone kosmetykami.

(210) 474728 (220) 2017 07 28
(731) GABRYELÓW ADAM, Gostyń
(540) questival każda odpowiedź zaczyna się od pytania

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 zapewnianie dostępu do treści stron inter-
netowych i portali, usługi agencji i informacyjnych i agencji 
i prasowych, udostępniania internetowego forum dyskusyj-
nego, udostępnianie baz on-line portal, udostępnianie kom-
puterowych baz danych, 41 publikacje elektroniczne on-line 
książek i periodyków, usługi wydawnicze i reporterskie, pu-
blikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi edukacyj-
ne i rozrywkowe, organizowanie konferencji, wystaw i kon-
kursów, usługi rozrywkowe, organizowanie i prowadzenie 
koncertów.

(210) 474876 (220) 2017 08 01
(731) ADVANCED AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) evoron

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.03
(510), (511) 7 turbosprężarki do silników, turbosprężarki 
do silników pojazdów, turbosprężarki do silników pojazdów 
lądowych, turbiny do wytwarzania mocy, sprężarki do doła-
dowywania silników spalinowych wewnętrznego spalania, 
sprężarki powietrzne do systemów sprężonego powietrza 
w pojazdach, 12 części i akcesoria do pojazdów lądowych.

(210) 474889 (220) 2017 08 02
(731) ŚWIĄTEK BEATA KELO, Gdynia
(540) wypozyczalnia24.pl

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18
(510), (511) 39 wypożyczanie samochodów, wypożyczanie 
ciężarówek, wypożyczanie autokarów, wypożyczanie pojaz-
dów, wypożyczanie przyczep drogowych, organizowanie 
wypożyczania pojazdów.

(210) 474932 (220) 2017 08 03
(731) ZADYLAK ŁUKASZ FHU TATRY WYSOKIE, Bukowina 

Tatrzańska
(540) salon smaków

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 29 wyroby kulinarne z mięsa, drobiu, ryb, dzi-
czyzny, mleka, pasztety, konserwy, owoce, warzywa i grzyby: 
konserwowane, suszone, gotowane, mrożone, marynowa-
ne, sałatki owocowe i warzywne, galaretki, dżemy, konfitury, 
marmolada, kompoty, jaja, produkty mleczne, 30 wyroby 
kulinarne, w tym nie zawierające glutenu i niskobiałkowe 
z mąki: pierogi, kluski, naleśniki, pieczywo, kanapki, pizza, 
ciastka, makarony, mieszanki koncentratów do samodzielne-
go wypieku pieczywa, wyroby cukiernicze i słodycze, jadalne 
ozdoby do ciast, lody, herbata, kakao, kawa, napoje na ba-
zie czekolady, przyprawy, sosy mięsne, sosy do sałat, miód, 
keczup, majonez, musztarda, 32 piwo, soki owocowe, soki 
warzywne, syropy do przygotowywania napojów, napoje 
bezalkoholowe: wody mineralne, napoje gazowane, napoje 
energetyczne, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich róż-
nych towarów, a mianowicie: wyroby kulinarne z mięsa, dro-
biu, ryb, dziczyzny, mleka, owoców, warzyw, grzybów, mąki, 
słodycze, produkty rolne, ogrodnicze i leśne, piwo, napoje 
bezalkoholowe, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać 
i kupować w sklepie hurtowym, detalicznym i za pośred-
nictwem sieci Internet oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, 
prowadzenie interesów osób trzecich, przedstawicielstwo 
handlowe podmiotów krajowych i zagranicznych, pośred-
nictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, 
prowadzenie agencji informacji handlowej, reklama.

(210) 474966 (220) 2017 08 03
(731) EPP FACILITY MANAGEMENT-GRUPA EPP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kielce

(540) ECHO POLSKA PROPERTIES FACILITY MANAGEMENT

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 26.07.21, 26.07.25, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, artykuły biurowe 
z wyjątkiem mebli, fotografie, broszury, kalendarze, kartki 
pocztowe, bloczki do pisania, naklejki adresowe, nalepki, 
naklejki, materiały piśmienne, flamastry, zeszyty dla celów 
promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 
21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów 
promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 
25 ubrania, w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia 
głowy dla celów promocji działalności obiektów biuro-
wych i handlowych, 35 reklama, zarządzanie w działalności 
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace 
biurowe w tym: badania marketingowe, badania rynku, ba-
dania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności 
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gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, komputerowe bazy danych (systematyzacja 
danych), komputerowe zarządzanie plikami, koszty (anali-
za), księgowość, organizowanie wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych (próbek, druków, prospektów reklam, bro-
szur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w ramach działalności obiek-
tów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, ekono-
miczne prognozy, fakturowanie, handlowe wyceny, pla-
katy reklamowe (rozlepianie), reklama billboardowi, usługi 
sekretarskie, organizacja wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36 usługi 
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, 
wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budyn-
kowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, 
usługowych oraz handlowych, dzierżawa majątku nieru-
chomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomo-
ściami w ramach działalności usługi w zakresie działalności 
obiektów biurowych i handlowych, pośrednictwo w obro-
cie nieruchomościami, ściąganie czynszów, wycena nieru-
chomości, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, 
wynajmowanie magazynów w ramach działalności obiek-
tów biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów in-
nych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów 
biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack 
bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalno-
ści obiektów biurowych i handlowych, rezerwacje miejsc 
w hotelach, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, 
narady], 45 usługi prawne, badania prawne, dozór nocny.

(210) 474970 (220) 2017 08 03
(731) Nabil Gharbi, Bad Bergzabern, DE
(540) ENERGY DRINK BAZOOKA

(531) 26.04.05, 26.04.12, 26.04.13, 26.04.18, 01.01.05, 27.05.01, 
27.05.05, 25.07.08, 29.01.15

(510), (511) 32 piwo, woda gazowana, soki owocowe, napo-
je bezalkoholowe.

(210) 474972 (220) 2017 08 03
(731) BRODA ELŻBIETA BRODA-TRANS, Katowice

(540) ECO GROSIK

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.11.01, 26.11.08, 26.02.07, 27.07.12, 
27.07.25, 29.01.12

(510), (511) 1 węgiel granulowany.

(210) 474974 (220) 2017 08 03
(731) RESTAURACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) jadka

(531) 02.07.02, 11.01.03, 11.01.04, 26.01.14, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, restauracje z grillem, 
rezerwacja stolików w restauracjach, oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, przygotowywanie i po-
dawanie posiłków, przygotowywanie dań na zamówienie 
i dostarczanie ich do wskazanego miejsca, wynajmowanie 
sal na posiedzenia, katering obejmujący żywność i napoje 
na przyjęcia koktajlowe, organizacja przyjęć weselnych jako 
miejsce, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, or-
ganizacja przyjęć weselnych - serwowanie żywności i napo-
jów, imprezy firmowe (zapewnianie jedzenia i napojów).

(210) 474975 (220) 2017 08 03
(731) ELMA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) ELMA ENERGIA
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(531) 26.01.10, 26.01.16, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 9 aparaty i urządzenia elektryczne: kondensato-
ry elektryczne, baterie kondensatorów, regulatory elektrycz-
ne, 37 usługi instalowania urządzeń elektrycznych, 42 usługi 
projektowe w zakresie kompensacji mocy biernej, doradz-
two, konsultacja w zakresie elektroenergetyki.

(210) 474978 (220) 2017 08 03
(731) PLAZA TOMASZ, Konin
(540) Wszystko dla PSA i KOTA AKITA PLAZA

(531) 03.01.08, 26.01.04, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.02, 
26.04.15, 26.04.18, 29.01.14

(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i sprzedaży hur-
towej w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pie-
lęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwie-
rząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z podściółką dla zwierząt, usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z karmą dla zwierząt, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w odniesieniu do zwierząt żywych, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i artyku-
łami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwie-
rząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem we-
terynaryjnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pre-
paratami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z podściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży hur-
towej w odniesieniu do zwierząt żywych, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z karmą dla zwierząt.

(210) 474989 (220) 2017 08 03
(731) DESA BIŻUTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) desa BIŻUTERIA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.04
(510), (511) 14 agaty, biżuteria, bransoletki do zegarków, 
bransoletki [biżuteria], broszki [biżuteria], chronografy [ze-
garki], diamenty, etui na zegarki [prezentacja], futerały 

do stosowania w zegarmistrzostwie, kamienie półszlachet-
ne, kamienie szlachetne, kasetki na biżuterię [szkatułki], kol-
czyki, łańcuszki do zegarków, łańcuszki [biżuteria], medaliony 
[biżuteria], metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprze-
tworzone, naszyjniki [biżuteria], obrączki [biżuteria], oliwin 
[kamień szlachetny], ozdoby z bursztynu, ozdoby z gagatu, 
ozdoby z kości słoniowej, ozdoby ze srebra, ozdoby [biżute-
ria], pallad, perły [biżuteria], platyna [metal], spinel [kamienie 
szlachetne], spinki do krawatów, spinki do mankietów, szpil-
ki do krawatów, szpilki ozdobne, szpilki [biżuteria], zegarki, 
zegarki na rękę, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom  
[punkty informacji konsumenckiej], wyceny handlowe, orga-
nizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych.

(210) 474992 (220) 2017 08 03
(731) DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzec Podlaski
(540) słodka cukierenka

(531) 11.03.04, 27.05.01, 01.15.11
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
ciastka, herbatniki, herbatniki petit-beurre, piernik, pierniczki, 
jadalne wafle, wafelki, słodycze [cukierki], batoniki, batony 
zbożowe i energetyczne, wysokoproteinowe batoniki zbożo-
we, biszkopty, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych 
choinek, wyroby piekarnicze zawierające kremy, wyroby 
piekarnicze zawierające kremy i owoce, wyroby cukiernicze 
z mąki, tarty z owocami, pastylki [wyroby cukiernicze], po-
madki [cukierki], ptifurki [ciasteczka], ciastka czekoladowe, 
słodycze czekoladowe, gofry, krakersy, ciasteczka ryżowe, 
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze 
na bazie orzechów arachidowych, przekąski z produktów 
zbożowych, przekąski słone na bazie mąki, przekąski wytwa-
rzane z muesli, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, 
tapioka, sago, mąka, preparaty zbożowe, chleb, lody, cukier, 
miód, syropy i melasa, słodkie bułeczki, brioszki (drożdżowe 
bułeczki), bułki, ciasta zawierające mięso, mięso zapiekane 
w cieście, produkty żywnościowe z ciasta, ciasto na ciast-
ka, ciasto na wypieki, mieszanki gotowe do pieczenia, cia-
sto w proszku, aromaty do ciast, cukierki, słodziki naturalne, 
cukierki miętowe, pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], 
czekolada, pralinki, napoje czekoladowe, napoje czekolado-
we z mlekiem, guma do żucia, nielecznicze napoje herba-
ciane, napoje na bazie kakao, napoje kakaowe z mlekiem, 
karmelki [cukierki], nielecznicze draże, napoje na bazie kawy, 
napoje kawowe z mlekiem, lód, lody spożywcze, mrożone 
jogurty i sorbety, środki wiążące do lodów spożywczych, 
lukier do ciast, lukrecja [cukiernictwo], makaroniki [wyroby 
cukiernicze], marcepan, potrawy na bazie mąki, mąka, mięta 
do wyrobów cukierniczych, pasta migdałowa, miód, muesli, 
musy czekoladowe, musy deserowe, musy (wyroby cukierni-
cze), chipsy [produkty zbożowe], pizza.
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(210) 475014 (220) 2017 08 04
(731) CZUBAK ARTUR JAN, Warszawa
(540) ARTiBAK

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 fotografia, fotoreportaże.

(210) 475058 (220) 2017 08 07
 (310) 292401 (320) 2017 03 01 (330) IL
(731) SUPER-PHARM (ISRAEL) LIMITED, Herzlia, IL
(540) DRY PROTECT ANTI-LEAK TECHNOLOGY

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.04, 26.01.18, 26.13.01, 01.15.15, 
24.15.13

(510), (511) 5 pieluchy jednorazowe.

(210) 475060 (220) 2017 08 07
(731) CZABAK LESZEK LC ELEKTRONIK, Warszawa
(540) LC ELEKTRONIK

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektroniczne urządzenia i przyrządy pomiaro-
we, sygnalizacyjne, sterujące, kontrolne, klawiatury do urzą-
dzeń elektronicznych, elementy do konstrukcji klawiatur 
do urządzeń elektronicznych, złącza i diody do klawiatur, 
panele dotykowe, panele sterujące, podzespoły elektronicz-
ne, ekrany dotykowe, pulpity dotykowe, pulpity sterownicze, 
filtry antyrefleksyjne, filtry magnetyczne, optyczne do ekra-
nów urządzeń elektronicznych, zabezpieczania EMI/RFI, 
płyty czołowe do urządzeń elektronicznych, zabezpieczenia 
okien wyświetlacza, interfejsy ekranów dotykowych, łączniki 
elektroniczne, połączenia elastyczne stosowane w urządze-
niach elektronicznych, folie podgrzewające wyświetlacze 
LCD, układy elektroniczne, sterowniki elektroniczne, wskaź-
niki elektroniczne, komponenty elektroniczne, elektroniczne 
etykiety identyfikacyjne i oznaczenia, folie opisowe do urzą-
dzeń elektronicznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hur-
towej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez 
ofertę bezpośrednią towarów: obudowy laboratoryjne, 

obudowy przemysłowe, obudowy panelowe, obudowy 
do powieszenia, obudowy laboratoryjne, obudowy na szy-
nę, akcesoria do obudów, systemy zawieszeń, gałki do urzą-
dzeń elektronicznych, panele sterownicze, panele dotykowe, 
zabezpieczenia okien wyświetlaczy, elementy mocujące 
stosowane w urządzeniach elektronicznych, lampy elektro-
luminescencyjne, maty światłowodowe, 42 usługi w zakresie 
projektowania technicznego, usługi projektowania elemen-
tów i urządzeń elektronicznych, usługi wzornictwa przemy-
słowego, usługi pomiarowe, usługi sporządzania raportów 
i analiz z pomiarów, usługi sporządzania raportów technicz-
nych, usługi testowania i kontroli jakości urządzeń elektro-
nicznych, usługi prac badawczo-rozwojowych, usługi wyda-
wania opinii i ekspertyz, usługi doradztwa technicznego.

(210) 475062 (220) 2017 08 07
(731) KOŚCIELNIAK MICHAŁ VIRAZON, Zielona Góra
(540) POKOJSCY
(510), (511) 11 lampy, 20 meble, 35 usługi sprzedaży hurto-
wej i detalicznej takich towarów jak: lampy, meble, zarządza-
nie procesami biznesowymi.

(210) 475064 (220) 2017 08 07
(731) INFOCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Bin-e

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 rozdrabniarki odpadków, urządzenia do za-
gęszczania odpadków, urządzenia sortujące odpady, urzą-
dzenia do recyklingu odpadków, rozdzielające urządzenia 
elektryczne, 9 programy komputerowe, urządzenia do prze-
twarzania informacji, urządzenia zdalnego sterowania, 21 ko-
sze na śmieci, kosze na odpadki.

(210) 475065 (220) 2017 08 07
(731) CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZIELNIA PRACY, 

Rzeszów
(540) SODENT
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i we-
terynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, die-
tetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku 
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opa-
trunkowe, materiały do plombowania zębów, woski denty-
styczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, 
fungicydy, herbicydy.

(210) 475066 (220) 2017 08 07
(731) UNIDEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) osiedle idea
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.02, 26.13.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalo-
wych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowa-
nia, do sprzedaży, najmu, użyczenia, organizowania targów, 
wystaw i promocji obrotu nieruchomościami, organizowa-
nia przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościa-
mi, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, 
wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 
prowadzenia agencji importowo-eksportowych na rzecz 
osób trzecich, pośrednictwa eksportowo-importowego 
w obrocie produktami, artykułami i technologiami, 36 usługi 
w zakresie organizacji i zarządzania finansowaniem przed-
sięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w sprawach 
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni 
użytkowej, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub 
dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzch-
ni użytkowej, administrowania nieruchomościami, lokalami, 
powierzchnią użytkową, doradztwa w zakresie zarządza-
nia i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami 
osiedlowymi, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami 
obrotu nieruchomościami, doradztwa w zarządzaniu nie-
ruchomościami, wynajmowania powierzchni na salony sa-
mochodowe, 37 usługi w zakresie budownictwa, nadzoru 
budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami 
inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygoto-
waniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przezna-
czonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi 
remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, kon-
serwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowania 
lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infra-
strukturą, informacji budowlanej.

(210) 475067 (220) 2017 08 07
(731) UNIDEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ekoPOZYTYWNIE nurtuje nas natura

(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.07.13, 07.03.11
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalo-
wych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowa-
nia, do sprzedaży, najmu, użyczenia, organizowania targów, 
wystaw i promocji obrotu nieruchomościami, organizowa-
nia przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościa-
mi, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, 
wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 
prowadzenia agencji importowo-eksportowych na rzecz 
osób trzecich, pośrednictwa - eksportowo-importowego 
w obrocie produktami, artykułami i technologiami, 36 usługi 
w zakresie organizacji i zarządzania finansowaniem przed-
sięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 

przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w sprawach 
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni 
użytkowej, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub 
dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzch-
ni użytkowej, administrowania nieruchomościami, lokalami, 
powierzchnią użytkową, doradztwa w zakresie zarządza-
nia i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami 
osiedlowymi, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami 
obrotu nieruchomościami, doradztwa w zarządzaniu nie-
ruchomościami, wynajmowania powierzchni na salony sa-
mochodowe, 37 usługi w zakresie budownictwa, nadzoru 
budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami 
inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygoto-
waniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przezna-
czonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi 
remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, kon-
serwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowania 
lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infra-
strukturą, informacji budowlanej.

(210) 475071 (220) 2017 08 07
(731) MIŁOBĘDZKI PRZEMYSŁAW PM PROJEKT, Siedlce
(540) ODJAZDOWE NAKLEJKI.PL

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 naklejki na samochody, naklejki.

(210) 475075 (220) 2017 08 07
(731) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław
(540) Wild Power
(510), (511) 30 herbata, kawa, napoje, napoje na bazie cze-
kolady, napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao, 35 pro-
wadzenie hurtowni i/lub sklepu z artykułami spożywczymi, 
przemysłowymi oraz z herbatami, ziołami, lekami, farmaceu-
tykami, ceramiką użytkową i ozdobną, wyposażeniem biur, 
sklepów, hoteli i gospodarstwa domowego, prowadzenie 
interesów osób trzecich, doradztwo handlowe, usługi mar-
ketingowe, usługi reklamowe, 43 usługi gastronomiczne 
w herbaciarniach, kawiarniach, restauracjach, bufetach, sto-
łówkach, jadłodajniach, klubach.

(210) 475107 (220) 2017 08 07
(731) MACIEJEWSKI MACIEJ PREMIUM LABS 23, Bilczyce
(540) Premium Labs 23 Day/Night Glutamine Instant 

5300/5000
(510), (511) 5 aminokwasy do celów medycznych, dodatki 
odżywcze, odżywcze suplementy diety, mineralne suple-
menty odżywcze, suplementy dietetyczne i odżywcze, su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, dietetyczne prepa-
raty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, 
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, suple-
menty żywnościowe, białkowe suplementy diety, mineralne 
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku die-
tetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, nu-
traceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy 
diety składające się z aminokwasów, suplementy diety dla 
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, nośniki 
uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych 
warstw ułatwiających uwalnianie suplementów odżyw-
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czych, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, mieszanki do picia w proszku z dodatkami 
odżywczymi, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety 
ułatwiające zasypianie i poprawiające jakość snu, suplemen-
ty diety przyśpieszające regenerację organizmu.

(210) 475108 (220) 2017 08 07
(731) MACIEJEWSKI MACIEJ PREMIUM LABS 23, Bilczyce
(540) Premium Labs 23 Creatine Monohydrate
(510), (511) 5 dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, mie-
szanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, mie-
szanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, mineral-
ne suplementy diety, nośniki uwalniające substancje czynne 
w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie 
suplementów odżywczych, odżywcze suplementy diety, 
przeciwutleniające suplementy diety, suplementy diete-
tyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi, suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 
suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy die-
ty i preparaty dietetyczne, suplementy diety zwiększające 
przyrost masy mięśniowej, suplementy diety zwiększające 
siłę i wytrzymałość, suplementy wysokobiałkowe.

(210) 475116 (220) 2017 08 07
(731) SPOŁECZNY INSTYTUT WYDAWNICZY ZNAK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) twojahistoria.pl

(531) 17.01.19, 24.09.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, atlasy, czasopisma, 
drukowane publikacje, gazety, karty do kolekcjonowania 
inne niż do gier, artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, przy-
bory do pisania, nalepki, notatniki, notesy, komiksy, 35 dys-
trybucja materiałów reklamowych, sprzedaż usług reklamo-
wych i usług w zakresie promocji towarów i usług, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, wynajem powierzchni rekla-
mowych, organizowania targów w celach handlowych lub 
reklamowych, 41 publikacje elektroniczne on-line książek 
i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do po-
brania, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe, produkcja filmów innych niż reklamo-
wych, organizowania pokazów i widowisk artystycznych, 
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji.

(210) 475141 (220) 2017 08 08
(731) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA 

AKCYJNA, Płock
(540) WINOBRANIE

(531) 19.07.01, 05.07.10, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 33 czerwone wino, białe wino, grzane wino, 
wino musujące, 35 pośrednictwo handlowe w zakresie 
sprzedaży win, usługi sprzedaży w zakresie win.

(210) 475142 (220) 2017 08 08
(731) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA 

AKCYJNA, Płock
(540) O!

(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 1 płyny przeciwko zamarzaniu, płyny hamul-
cowe, płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, 
oleje przekładniowe, oleje do zawieszenia hydraulicznego, 
woda destylowana, preparaty do oszczędzania paliwa, mie-
szanki do naprawy opon, preparaty przeciwmgielne, dodat-
ki detergentowe do użytku z olejami silnikowymi, dodatki 
detergentowe do paliw, chemiczne środki konserwujące 
do użytku jako inhibitory korozji w układach wydechowych 
samochodów, płyny do odmrażania przednich szyb samo-
chodowych, 3 chusteczki nasączone preparatami czysz-
czącymi, spryskiwacze szyb samochodowych (płyny do-), 
środki zapachowe do samochodów, detergenty, detergenty 
w piance, detergenty do samochodów, preparaty czyszczą-
ce w postaci pianek, preparaty do nadawania połysku, pre-
paraty do usuwania wosku, preparaty myjące do pojazdów, 
rdza (preparaty do usuwania -), środki do czyszczenia tapi-
cerki, preparaty ścierne do użytku w pielęgnacji samocho-
dów, mieszanki polerujące, wosk samochodowy, preparaty 
do czyszczenia i pielęgnacji kokpitu, preparaty do czyszcze-
nia felg, preparaty do czyszczenia nawiewów, środki odtłusz-
czające, preparaty odtłuszczające do silników, środki czysz-
czące do powierzchni metalowych, preparaty do mycia 
felg, płyny do usuwania owadów i zabrudzeń organicznych, 
5 przenośne apteczki pierwszej pomocy, antybakteryjne 
środki do mycia rąk, samochodowe odświeżacze powietrza, 
dezodoranty do samochodów, 6 linki holownicze z metalu, 
zatrzaski metalowe, plakietki identyfikacyjne z metalu, za-
wiasy metalowe, tablice sygnalizacyjne metalowe, klucze, 
podkładki metalowe, kółka metalowe do kluczy, nieświecące 
znaki metalowe, metalowe skrzynki, 7 narzędzia mechanicz-
ne, podnośniki samochodowe, podnośniki hydrauliczne, wy-
ciągarki elektryczne, sprężarki (maszyny), pompy, łańcuchy 
napędowe do maszyn, łańcuchy napędowe, zawory, łożyska 
i tuleje [części maszyn], filtry powietrza, odkurzacze samo-
chodowe, 8 skrobaczki do szyb, klucze [narzędzia], klucze 
maszynowe, klucze francuskie, klucze płaskie, klucze zapad-
kowe, klucze nasadowe, klucze oczkowe, klucze imbusowe, 
zestaw kluczy nasadowych, szczypce [narzędzia ręczne], 
smarownice, lewarki, zestawy narzędzi ręcznych, otwieracze 
do puszek, nożyczki, noże, scyzoryki, 12 wycieraczki przednie 
do samochodów, urządzenia hamulcowe, drągi holownicze, 
zbiorniki paliwa do pojazdów, łańcuchy śniegowe, zasłony 
[ekrany przeciwsłoneczne] samochodowe, krzesełka bez-
pieczeństwa dla dzieci, 20 kanistry niemetalowe, pojemniki 
do odlewania oleju [niemetalowe], pojemniki do przeno-
szenia [niemetalowe], pojemniki niemetalowe do przecho-
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wywania narzędzi [puste], 30 sushi, czekolada, słodycze cze-
koladowe, batony, batony zbożowe, batony czekoladowe, 
batony energetyzujące, napoje czekoladowe, napoje kawo-
we, nielecznicze napoje herbaciane, gotowe desery [wyro-
by piekarnicze], gotowe desery [wyroby cukiernicze], dese-
ry z Muesli, gotowe desery [na bazie czekolady], puddingi, 
chipsy zbożowe, chipsy ryżowe, chipsy kukurydziane, chipsy 
tortilla.

(210) 475143 (220) 2017 08 08
(731) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA 

AKCYJNA, Płock
(540) O!

(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 1 płyny przeciwko zamarzaniu, płyny hamul-
cowe, płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, 
oleje przekładniowe, oleje do zawieszenia hydraulicznego, 
woda destylowana, preparaty do oszczędzania paliwa, mie-
szanki do naprawy opon, preparaty przeciwmgielne, dodat-
ki detergentowe do użytku z olejami silnikowymi, dodatki 
detergentowe do paliw, chemiczne środki konserwujące 
do użytku jako inhibitory korozji w układach wydechowych 
samochodów, płyny do odmrażania przednich szyb samo-
chodowych, 3 chusteczki nasączone preparatami czysz-
czącymi, spryskiwacze szyb samochodowych (płyny do-), 
środki zapachowe do samochodów, detergenty, detergenty 
w piance, detergenty do samochodów, preparaty czyszczą-
ce w postaci pianek, preparaty do nadawania połysku, pre-
paraty do usuwania wosku, preparaty myjące do pojazdów, 
rdza (preparaty do usuwania-), środki do czyszczenia tapi-
cerki, preparaty ścierne do użytku w pielęgnacji samocho-
dów, mieszanki polerujące, wosk samochodowy, preparaty 
do czyszczenia i pielęgnacji kokpitu, preparaty do czyszcze-
nia felg, preparaty do czyszczenia nawiewów, środki odtłusz-
czające, preparaty odtłuszczające do silników, środki czysz-
czące do powierzchni metalowych, preparaty do mycia 
felg, płyn do usuwania owadów i zabrudzeń organicznych, 
5 przenośne apteczki pierwszej pomocy, antybakteryjne 
środki do mycia rąk, samochodowe odświeżacze powietrza, 
dezodoranty do samochodów, 6 linki holownicze z metalu, 
zatrzaski metalowe, plakietki identyfikacyjne z metalu, za-
wiasy metalowe, tablice sygnalizacyjne metalowe, klucze, 
podkładki metalowe, kółka metalowe do kluczy, nieświecące 
znaki metalowe, metalowe skrzynki, 7 narzędzia mechanicz-
ne, podnośniki samochodowe, podnośniki hydrauliczne, wy-
ciągarki elektryczne, sprężarki (maszyny), pompy, łańcuchy 
napędowe do maszyn, łańcuchy napędowe, zawory, łożyska 
i tuleje [części maszyn], filtry powietrza, odkurzacze samo-
chodowe, 8 skrobaczki do szyb, klucze [narzędzia], klucze 
maszynowe, klucze francuskie, klucze płaskie, klucze zapad-
kowe, klucze nasadowe, klucze oczkowe, klucze imbusowe, 
zestaw kluczy nasadowych, szczypce [narzędzia ręczne], 
smarownice, lewarki, zestawy narzędzi ręcznych, otwieracze 
do puszek, nożyczki, noże, scyzoryki, 12 wycieraczki przednie 
do samochodów, urządzenia hamulcowe, drągi holownicze, 
zbiorniki paliwa do pojazdów, łańcuchy śniegowe, zasłony 

[ekrany przeciwsłoneczne] samochodowe, krzesełka bez-
pieczeństwa dla dzieci, 20 kanistry niemetalowe, pojemniki 
do odlewania oleju [niemetalowe], pojemniki do przeno-
szenia [niemetalowe], pojemniki niemetalowe do przecho-
wywania narzędzi [puste], 29 chipsy ziemniaczane, chipsy 
bananowe, chipsy owocowe, chipsy warzywne, rodzynki, 
suszone owoce, desery owocowe, desery mleczne, desery 
jogurtowe, desery lodowe, tiramisu, sałatki gotowe, sałatki 
warzywne, sałatki owocowe, przekąski na bazie soi, przeką-
ski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski 
na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie 
warzyw strączkowych, przekąski na bazie suszonych owo-
ców, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie 
owoców, kandyzowane przekąski owocowe, zupy, wywar, 
bulion, buliony, wywar, rosół [zupa], gotowe dania z mięsa, 
gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głów-
nie z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z substytu-
tów mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z owoców 
morza, 30 sushi, czekolada, słodycze czekoladowe, batony, 
batony zbożowe, batony czekoladowe, batony energety-
zujące, napoje czekoladowe, napoje kawowe, nielecznicze 
napoje herbaciane, gotowe desery [wyroby piekarnicze], 
gotowe desery [wyroby cukiernicze], desery z Muesli, goto-
we desery [na bazie czekolady], puddingi, chipsy zbożowe, 
chipsy ryżowe, chipsy kukurydziane, chipsy tortilla, 31 sałaty, 
świeże owoce i warzywa, migdały, orzechy, orzechy prażo-
ne, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, orzechy solone, 
orzechy nerkowca, orzechy ziemne, orzechy włoskie, orzechy 
makadamia, 32 napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, 
napoje niegazowane, napoje gazowane, woda gazowana, 
woda niegazowana, woda aromatyzowana, napoje energe-
tyczne, napoje izotoniczne, soki, soki warzywne [napoje].

(210) 475145 (220) 2017 08 08
(731) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA 

AKCYJNA, Płock
(540) O!

(531) 24.17.04, 27.05.01
(510), (511) 1 płyny przeciwko zamarzaniu, płyny hamul-
cowe, płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, 
oleje przekładniowe, oleje do zawieszenia hydraulicznego, 
woda destylowana, preparaty do oszczędzania paliwa, mie-
szanki do naprawy opon, preparaty przeciwmgielne, dodat-
ki detergentowe do użytku z olejami silnikowymi, dodatki 
detergentowe do paliw, chemiczne środki konserwujące 
do użytku jako inhibitory korozji w układach wydechowych 
samochodów, płyny do odmrażania przednich szyb samo-
chodowych, 3 chusteczki nasączone preparatami czysz-
czącymi, spryskiwacze szyb samochodowych (płyny do-), 
środki zapachowe do samochodów, detergenty, detergen-
ty w piance, detergenty do samochodów, preparaty czysz-
czące w postaci pianek, preparaty do nadawania połysku, 
preparaty do usuwania wosku, preparaty myjące do pojaz-
dów, rdza (preparaty do usuwania -), środki do czyszcze-
nia tapicerki, preparaty ścierne do użytku w pielęgnacji 
samochodów, mieszanki polerujące, wosk samochodowy, 
preparaty do czyszczenia i pielęgnacji kokpitu, preparaty 
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do czyszczenia felg, preparaty do czyszczenia nawiewów, 
środki odtłuszczające, preparaty odtłuszczające do silników, 
środki czyszczące do powierzchni metalowych, preparaty 
do mycia felg, płyny do usuwania owadów i zabrudzeń 
organicznych, 5 przenośne apteczki pierwszej pomocy, 
antybakteryjne środki do mycia rąk, samochodowe od-
świeżacze powietrza, dezodoranty do samochodów, 6 linki 
holownicze z metalu, zatrzaski metalowe, plakietki identyfi-
kacyjne z metalu, zawiasy metalowe, tablice sygnalizacyjne 
metalowe, klucze, podkładki metalowe, kółka metalowe 
do kluczy, nieświecące znaki metalowe, metalowe skrzyn-
ki, 7 narzędzia mechaniczne, podnośniki samochodowe, 
podnośniki hydrauliczne, wyciągarki elektryczne, sprężarki 
(maszyny), pompy, łańcuchy napędowe do maszyn, łań-
cuchy napędowe, zawory, łożyska i tuleje [części maszyn], 
filtry powietrza, odkurzacze samochodowe, 8 skrobaczki 
do szyb, klucze [narzędzia], klucze maszynowe, klucze fran-
cuskie, klucze płaskie, klucze zapadkowe, klucze nasadowe, 
klucze oczkowe, klucze imbusowe, zestaw kluczy nasado-
wych, szczypce [narzędzia ręczne], smarownice, lewarki, ze-
stawy narzędzi ręcznych, otwieracze do puszek, nożyczki, 
noże, scyzoryki, 12 wycieraczki przednie do samochodów, 
urządzenia hamulcowe, drągi holownicze, zbiorniki paliwa 
do pojazdów, łańcuchy śniegowe, zasłony [ekrany przeciw-
słoneczne] samochodowe, krzesełka bezpieczeństwa dla 
dzieci, 20 kanistry niemetalowe, pojemniki do odlewania 
oleju [niemetalowe], pojemniki do przenoszenia [nieme-
talowe], pojemniki niemetalowe do przechowywania na-
rzędzi [puste], 30 sushi, czekolada, słodycze czekoladowe, 
batony, batony zbożowe, batony czekoladowe, batony 
energetyzujące, napoje czekoladowe, napoje kawowe, 
nielecznicze napoje herbaciane, gotowe desery [wyroby 
piekarnicze], gotowe desery [wyroby cukiernicze], desery 
z Muesli, gotowe desery [na bazie czekolady], puddingi, 
chipsy zbożowe, chipsy ryżowe, chipsy kukurydziane, chip-
sy tortilla, 32 napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, 
napoje niegazowane, napoje gazowane, woda gazowana, 
woda niegazowana, woda aromatyzowana, napoje energe-
tyczne, napoje izotoniczne, soki, soki warzywne [napoje].

(210) 475146 (220) 2017 08 08
(731) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA 

AKCYJNA, Płock
(540) O!

(531) 29.01.01, 24.17.04, 27.05.01
(510), (511) 1 płyny przeciwko zamarzaniu, płyny hamul-
cowe, płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, 
oleje przekładniowe, oleje do zawieszenia hydraulicznego, 
woda destylowana, preparaty do oszczędzania paliwa, mie-
szanki do naprawy opon, preparaty przeciwmgielne, dodat-
ki detergentowe do użytku z olejami silnikowymi, dodatki 
detergentowe do paliw, chemiczne środki konserwujące 
do użytku jako inhibitory korozji w układach wydechowych 
samochodów, płyny do odmrażania przednich szyb samo-
chodowych, 3 chusteczki nasączone preparatami czysz-
czącymi, spryskiwacze szyb samochodowych (płyny do-), 

środki zapachowe do samochodów, detergenty, detergen-
ty w piance, detergenty do samochodów, preparaty czysz-
czące w postaci pianek, preparaty do nadawania połysku, 
preparaty do usuwania wosku, preparaty myjące do po-
jazdów, rdza (preparaty do usuwania-), środki do czysz-
czenia tapicerki, preparaty ścierne do użytku w pielęgnacji 
samochodów, mieszanki polerujące, wosk samochodowy, 
preparaty do czyszczenia i pielęgnacji kokpitu, preparaty 
do czyszczenia felg, preparaty do czyszczenia nawiewów, 
środki odtłuszczające, preparaty odtłuszczające do silników, 
środki czyszczące do powierzchni metalowych, preparaty 
do mycia felg, płyny do usuwania owadów i zabrudzeń 
organicznych, 5 przenośne apteczki pierwszej pomocy, 
antybakteryjne środki do mycia rąk, samochodowe od-
świeżacze powietrza, dezodoranty do samochodów, 6 linki 
holownicze z metalu, zatrzaski metalowe, plakietki identyfi-
kacyjne z metalu, zawiasy metalowe, tablice sygnalizacyjne 
metalowe, klucze, podkładki metalowe, kółka metalowe 
do kluczy, nieświecące znaki metalowe, metalowe skrzyn-
ki, 7 narzędzia mechaniczne, podnośniki samochodowe, 
podnośniki hydrauliczne, wyciągarki elektryczne, sprężarki 
(maszyny), pompy, łańcuchy napędowe do maszyn, łań-
cuchy napędowe, zawory, łożyska i tuleje [części maszyn], 
filtry powietrza, odkurzacze samochodowe, 8 skrobacz-
ki do szyb, klucze [narzędzia], klucze maszynowe, klucze 
francuskie, klucze płaskie, klucze zapadkowe, klucze nasa-
dowe, klucze oczkowe, klucze imbusowe, zestaw kluczy 
nasadowych, szczypce [narzędzia ręczne], smarownice, 
lewarki, zestawy narzędzi ręcznych, otwieracze do puszek, 
nożyczki, noże, scyzoryki, 12 wycieraczki przednie do sa-
mochodów, urządzenia hamulcowe, drągi holownicze, 
zbiorniki paliwa do pojazdów, łańcuchy śniegowe, zasłony 
[ekrany przeciwsłoneczne] samochodowe, krzesełka bez-
pieczeństwa dla dzieci, 20 kanistry niemetalowe, pojemniki 
do odlewania oleju [niemetalowe], pojemniki do przeno-
szenia [niemetalowe], pojemniki niemetalowe do przecho-
wywania narzędzi [puste], 29 chipsy ziemniaczane, chipsy 
bananowe, chipsy owocowe, chipsy warzywne, rodzynki, 
suszone owoce, desery owocowe, desery mleczne, dese-
ry jogurtowe, desery lodowe, tiramisu, sałatki gotowe, sa-
łatki warzywne, sałatki owocowe, przekąski na bazie soi, 
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, 
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, przekąski 
na bazie warzyw strączkowych, przekąski na bazie suszo-
nych owoców, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski 
na bazie owoców, kandyzowane przekąski owocowe, zupy, 
wywar, bulion, buliony, wywar, bulion, rosół [zupa], goto-
we dania z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się 
całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki składające 
się głównie z substytutów mięsa, gotowe posiłki składające 
się głównie z owoców morza, 30 sushi, czekolada, słodycze 
czekoladowe, batony, batony zbożowe, batony czekolado-
we, batony energetyzujące, napoje czekoladowe, napoje 
kawowe, nielecznicze napoje herbaciane, gotowe desery 
[wyroby piekarnicze], gotowe desery [wyroby cukierniczej, 
desery z Muesli, gotowe desery [na bazie czekolady], pud-
dingi, chipsy zbożowe, chipsy ryżowe, chipsy kukurydziane, 
chipsy tortllla, 31 sałaty, świeże owoce i warzywa, migdały, 
orzechy, orzechy prażone, orzechy kandyzowane, orzechy 
laskowe, orzechy solone, orzechy nerkowca, orzechy ziem-
ne, orzechy włoskie, orzechy makadamia, 32 napoje bez-
alkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje niegazowane, 
napoje gazowane, woda gazowana, woda niegazowana, 
woda aromatyzowana, napoje energetyczne, napoje izoto-
niczne, soki, soki warzywne [napoje].
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(210) 475160 (220) 2017 08 08
(731) BRANECKI TOMASZ, Warszawa;
BRANECKA KAMILA, Warszawa
(540) Jartom
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, usługi do-
radztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej budowlanej i handlowej, usługi dotyczące zarządzania 
działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, usługi 
doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą budowlaną i handlową, usługi doradztwa 
specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej 
budowlanej i handlowej, pozyskiwanie i udostępnianie in-
formacji o działalności gospodarczej budowlanej i handlo-
wej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, 
doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu 
materiałów budowlanych, reklama za pośrednictwem sie-
ci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
reklama radiowa i telewizyjna, usługi w zakresie kreowania 
wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi agencji importowo-
-eksportowych, usługi marketingowe, usługi agencji rekla-
mowych, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, 
reklama prasowa, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej 
i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż 
usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów 
i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizo-
wanie targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, 
badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie marke-
tingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług 
w celach handlowych i reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiora-
mi informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie 
danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych 
w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, po-
wielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej, 
audyt, pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, 
prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków, wyce-
na działalności gospodarczej, usługi zaopatrywania osób 
trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych 
i usługi reklamowe, 36 usługi agencji pośrednictwa w han-
dlu i wynajmu nieruchomości i powierzchni pomieszczeń 
przemysłowych, usługi doradztwa w sprawach finansowych 
oraz ubezpieczeniowych, usługi inwestycyjne ze środków 
własnych i powierzonych dotyczące nieruchomości, pozy-
skiwanie środków finansowych, wynajmowanie i dzierżawa 
majątku nieruchomego i ruchomego, administrowanie i za-
rządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, 
usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie 
powierzchni biurowych i magazynowych, działalność finan-
sowa, usługi w zakresie operacji finansowych, doradztwo 
finansowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów warto-
ściowych, nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, 
sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów warto-
ściowych, nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, 
pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz 
gruntów, udzielanie kredytów inwestycyjnych, konsump-
cyjnych i hipotecznych, sprzedaż na raty, obsługa transakcji 
finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych, kon-
sumpcyjnych i hipotecznych, zarządzanie finansami, zarzą-
dzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, prowadzenie 
rachunków finansowych, prowadzenie rozliczeń pienięż-
nych, usługi leasingowe, pośrednictwo w transakcjach finan-
sowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, 

usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, 
usługi w zakresie ubezpieczeń, prowadzenie analiz finanso-
wych, ekspertyzy dla celów finansowych, informacja finan-
sowa, ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych, usługi 
powiernicze, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen 
ekonomiczno – finansowych przedsiębiorstw, opracowanie 
i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finanso-
wych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i in-
stytucji finansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie 
walorów, zarządzanie finansami, przyjmowanie wkładów 
oszczędnościowych i lokat terminowych, maklerstwo gieł-
dowe, pośrednictwo giełdowe, agencje finansowe, agencje 
ściągania wierzytelności, 38 internetowe portale informacyj-
ne, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z globalną 
siecią komputerową, umożliwianie dostępu do globalnej 
sieci komputerowej dla użytkowników, przesyłanie informa-
cji tekstowej i obrazowej przy pomocy sieci komputerowej, 
poczta elektroniczna, usługi w zakresie rozpowszechniania 
informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem 
terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w za-
kresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi rozpo-
wszechniania i transmitowania programów telewizyjnych, 
usługi udostępniania programów telewizyjnych oraz audycji 
radiowych drogą cyfrową, agencje informacyjne, agencje 
prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów 
forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie in-
formacji, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie 
przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy 
komputera, usługi dostarczania informacji on-line z kom-
puterowych baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów 
własnych informacji handlowych za pośrednictwem sieci 
internetowej, 42 tworzenie programów komputerowych 
oraz komputerowych baz danych, odpłatne udostępnianie 
serwisów informacyjnych lub baz danych, usługi w zakresie 
tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla 
osób trzecich, udostępnianie on-line komputerowych baz 
danych, doradztwo i ekspertyzy w zakresie nieruchomości, 
usługi projektowania budynków, usługi projektowania in-
frastruktury technicznej, architektura krajobrazu, projekto-
wanie terenów zielonych, zieleńców i parków, usługi pole-
gające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowania wnętrz, 
usługi doradztwa budowlanego, badania, opinie, eksperty-
zy i analizy techniczne w zakresie budownictwa, pomiary 
gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary 
inwentaryzacyjne budowlane, usługi doradztwo w zakresie 
ochrony środowiska, usługi opracowywania projektów tech-
nicznych związanych z ochroną środowiska, usługi w zakre-
sie planowania urbanistycznego.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 475173 (220) 2017 08 09
(731) ECHO POLSKA PROPERTIES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EPP

(531) 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, artykuły biurowe z wy-
jątkiem mebli, fotografie, broszury, kalendarze, kartki poczto-
we, bloczki do pisania, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, 
materiały piśmienne, flamastry, zeszyty dla celów promocji 
działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia 
stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji działal-
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ności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania, w tym 
koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów pro-
mocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 re-
klama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowa-
nie działalności handlowej, prace biurowe w tym : badania 
marketingowe, badania rynku, badania opinii publicznej, 
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie zarządzania personelem, komputerowe bazy 
danych (systematyzacja danych), komputerowe zarządzanie 
plikami, analiza kosztów, księgowość, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów re-
klam, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, za-
rządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności 
obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, eko-
nomiczne prognozy, fakturowanie, handlowe wyceny, rozle-
pianie plakatów reklamowych, reklama billboardowi, usługi 
sekretarskie,  organizacja wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, Zapewnianie platformy internetowej dla na-

bywców i sprzedawców towarów i usług, 36 usługi związane 
z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem 
i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, 
w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych 
oraz handlowych, dzierżawa majątku nieruchomego, admi-
nistrowanie i zarządzanie nieruchomościami w ramach dzia-
łalności usługi w zakresie działalności obiektów biurowych 
i handlowych, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
ściąganie czynszów, wycena nieruchomości, 39 wynajmo-
wanie miejsc parkingowych, garaży, wynajmowanie maga-
zynów w ramach działalności obiektów biurowych i handlo-
wych, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe 
w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 
43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, 
kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i han-
dlowych, rezerwacje miejsc w hotelach, wynajmowanie sal 
na posiedzenia [mityngi, narady], 45 usługi prawne, badania 
prawne, dozór nocny.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 470885, 473731, 473865, 474372, 474373, 474460, 474972, 475142, 475143, 475145, 475146

3 470518, 473375, 473636, 473652, 473655, 473660, 473664, 473665, 473668, 473670, 473730, 473735, 474004, 
474133, 474518, 474520, 474619, 474621, 474623, 474660, 474706, 475142, 475143, 475145, 475146

4 473786

5 468096, 470885, 471732, 473304, 473375, 473461, 473636, 473652, 473655, 473660, 473664, 473665, 473668, 
473670, 473862, 473865, 474347, 474372, 474373, 474506, 474619, 474621, 474623, 474660, 475058, 475065, 
475107, 475108, 475142, 475143, 475145, 475146

6 465608, 475142, 475143, 475145, 475146

7 463537, 474876, 475064, 475142, 475143, 475145, 475146

8 470518, 475142, 475143, 475145, 475146

9 466428, 472120, 472124, 472788, 472951, 473075, 473077, 473086, 473215, 473219, 473222, 473224, 473225, 
473230, 473232, 473233, 473234, 473431, 473705, 473783, 474498, 474975, 475060, 475064

10 472120, 472124, 473375, 474506, 474660

11 470518, 473875, 473921, 475062

12 472845, 473796, 474442, 474876, 475142, 475143, 475145, 475146

14 471470, 473481, 474989

16 464051, 471470, 472521, 472951, 473075, 473077, 473086, 473182, 473870, 473918, 474083, 474498, 474966, 
475071, 475116, 475173

18 471470, 472402

19 465608, 473915, 474460

20 473918, 475062, 475142, 475143, 475145, 475146

21 470518, 471470, 474619, 474621, 474623, 474966, 475064, 475173

24 470518, 474706

25 468096, 472001, 472402, 472846, 474087, 474585, 474966, 475173

27 471323, 471325

28 471323, 471325, 471470

29 468096, 471324, 472629, 472834, 472923, 473742, 473744, 473862, 474015, 474021, 474932, 475143, 475146

30 462057, 468096, 471324, 472629, 472834, 473706, 473726, 473728, 473737, 473742, 473744, 474015, 474021, 
474064, 474932, 474992, 475075, 475142, 475143, 475145, 475146

31 473865, 474015, 474021, 475143, 475146

32 468096, 471324, 472629, 472975, 472976, 474015, 474021, 474461, 474558, 474565, 474932, 474970, 475143, 
475145, 475146

33 472741, 475141

34 463126, 464166

35 463746, 464051, 468096, 470929, 471211, 471323, 471325, 472207, 472402, 472404, 472482, 472521, 472522, 
472788, 472845, 472846, 472856, 472879, 472951, 473075, 473077, 473086, 473215, 473219, 473222, 473224, 
473225, 473230, 473232, 473233, 473234, 473375, 473705, 473726, 473728, 473737, 473783, 473786, 473870, 
473875, 473915, 473921, 474049, 474132, 474230, 474347, 474432, 474461, 474498, 474503, 474505, 474585, 
474619, 474621, 474623, 474660, 474932, 474966, 474978, 474989, 475060, 475062, 475066, 475067, 475075, 
475116, 475141, 475160, 475173

36 472951, 473215, 473219, 473222, 473224, 473225, 473230, 473232, 473233, 473234, 473881, 474083, 474432, 
474503, 474505, 474966, 475066, 475067, 475160, 475173
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37 463537, 471211, 473875, 474460, 474461, 474975, 475066, 475067, 475084, 475085

38 472207, 472482, 472521, 472522, 473075, 473077, 473086, 473429, 473783, 474049, 474498, 474728, 475160

39 471211, 472207, 472795, 473786, 474503, 474505, 474889, 474966, 475173

40 465608, 471211, 471470, 472402, 473870

41 464051, 470929, 472001, 472207, 472482, 472521, 472522, 472788, 472793, 472796, 472799, 472800, 472951, 
473075, 473077, 473086, 473182, 473375, 473429, 473783, 473881, 474049, 474083, 474418, 474421, 474498, 
474728, 474966, 475014, 475116, 475173

42 463537, 472120, 472124, 472207, 472402, 473075, 473077, 473086, 473705, 473783, 474498, 474975, 475060, 
475084, 475085, 475160

43 468096, 471930, 472922, 472990, 473044, 473046, 473726, 473728, 473737, 474015, 474021, 474966, 474974, 
475075, 475173

44 472120, 472124, 472396, 472404, 473375, 474660, 475084, 475085

45 471211, 472402, 473273, 473705, 473918, 474498, 474966, 475173
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

„Bolek” PIWO Tradycyjnie Warzone 474558

Akademickie Radio Kampus 474049

ALATION ręce 473735

ALATION stopy 473730

ALMAR KRÓL ŁOSOSIA od 1990 
 ŁOSOŚ NORWESKI PREMIUM Q PREMIUM 472923

ARTiBAK 475014

ART-RAM 473918

Avanturine Cosmetique 474621

b be beauty CARE 470518

Bel Bambino 474585

Berator 468096

Bielenda GLOW ESSENCE 474520

Bielenda HYDRA CARE 474518

Bin-e 475064

BUSCOMINT 473304

CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL 473182

CARBO VITAL 474004

CARZONI 475085

carzoni.pl GROUP 475084

CLICK 472402

CONTACT CENTER 472207

CORAX Apteki 474660

CURRICULUM IMPLANTOLOGII 472800

dabidu 472879

desa BIŻUTERIA 474989

DFE Pekao Dobrowolny  
undusz Emerytalny 473225

DIAMANT 473706

DRY PROTECT ANTI-LEAK TECHNOLOGY 475058

ECHO POLSKA PROPERTIES FACILITY  
MANAGEMENT 474966

ECO GROSIK 474972

ekoPOZYTYWNIE nurtuje nas natura 475067

ELMA ENERGIA 474975

emelissa zdrowo pięknie naturalnie 463746

ENERGY DRINK BAZOOKA 474970

EPP 475173

everchek MAX 474506

evoron 474876

fahrenheit CIGARETTES 463126

FITPLOTA 473429

FIVE + ONE 472976

Flamingo 472396

FLYSKY 474421

FRUCTONADA 471324

FSTICK 473870

gościnne 474064

Hagen 473481

Hankook SMaRT TERRAIN 474442

Harmony Line 465608

HASCO-LEK POLSKI, ZAUFANY  
PRODUCENT HL HASCO-LEK WROCŁAW 473375

heven 472629

Humbi 471323

HUMBI 471325

Hydro-d’azur Complex 474619

izimoto 474230

jadka 474974

JAGUAR 472001

Jartom 475160

JESZ FRESH RĘCZNIE ROBIONE 
KAŻDEGO DNIA 474021

Jesz Fresh 474015

juli garden JG 474087

KOPERNIK TORUŃ od 1763 PIERNICZKI 
NADZIEWANE o smaku Pomarańczowym 
W CZEKOLADZIE małe & słodkie  
tyyyleee serca. 462057

L BRITOP LIGHTING 473921

LAY’S Z PIECA 472834

LC ELEKTRONIK 475060

LIGHTSCAPE BRAND  
STRATEGY & COMMUNICATION 472856

LL laki lak GEL POLISH 474133

LORIGINE MINERALS 474623

ŁOŚ 471211

MACORESCO 473731

Magia świąt 473737

MAGICZNE KANALIKI 471732

MANUFAKTURA Kazimierz 471470

MARINE power 473865

medistar extra miedź 474372

Merigo Zarezerwowani dla Ciebie 472990

motoautko 472845

music & more 470929

NAJTAŃSZE LEKI DLA KAŻDEGO 474347

nexbio next generation bioscience 472124

NEXBIO 472120

NOBO 474083

NRI 473431
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O! 475142

O! 475143

O! 475145

O! 475146

ODJAZDOWE NAKLEJKI.PL 475071

OGAR 473796

onet POCZTA 474498

Opowieść wigilijna 473728

Opti Artroflex 473668

Opti Blood Rx 473670

Opti C Naturel 473665

Opti Immunit 473655

Opti Musclepain 473636

Opti OXY 473664

Opti Uro 473652

Opti Vittal 473660

osiedle idea 475066

Pekao Bank Hipoteczny 473234

Pekao CDM Centralny Dom Maklerski 473233

Pekao Faktoring 473232

Pekao Financial Services 473219

Pekao Investment Banking 473215

Pekao Leasing 473230

Pekao OFE Otwarty Fundusz Emerytalny 473224

Pekao Pioneer Powszechne  
Towarzystwo Emerytalne 473222

PIPERIL 470885

PISTIS 473915

PIWO ANTEK STRONG 474565

POKOJSCY 475062

PRACTICULUM PROTETYKI 472799

PRACTICULUM 472796

Premium Labs 23 Creatine Monohydrate 475108

Premium Labs 23 Day/Night  
Glutamine Instant 5300/5000 475107

PRZEGLĄD PRAWA 464051

questival każda odpowiedź zaczyna się 
od pytania 474728

resibo. 474706

RETOTER plus 473786

s’olej 473862

salon smaków 474932

SAPORE 471930

sarmid extra miedź 474373

School of Finance powered by Raiffeisen  
POLBANK 473881

Sekret piękna 473726

SINGAPUR 472975

SKRZYDLATE ANIOŁY 473273

słodka cukierenka 474992

Smaki Kaukazu 472922

SODENT 475065

SONKO Lekkie superfoods 473744

SONKO Lekkie 473742

Stix 464166

Sunco 474432

SUPER temat 472521

Tak Chef 474132

teoria spisku 472482

TESTA HOTEL SOPOT 473046

TESTA VILLA 1924 473044

THERM-TRADE 473875

Tussicare 473461

TVP VOD 473075

TVP VOD 473077

TVP VOD 473086

Twoja złota kropla 474461

twojahistoria.pl 475116

TYSAND 474460

ucanbefit 472788

UMOWNIK 473705

Używacze mają lepiej 474503

Używaj nie posiadaj 474505

Vi FLAVORED VODKA 472741

VIVAMEDIA SPÓŁKA Z O.O. 472793

VIVAVOYAGE MEDICAL TRAVEL 472795

W wesstron 463537

WETERANI WYRWANI ŚMIERCI 472522

WIADOMOŚCI KOSMETYCZNE wk 472951

Wild Power 475075

WINOBRANIE 475141

Wszystko dla PSA i KOTA AKITA PLAZA 474978

wypozyczalnia24.pl 474889

ZA BUTAMI 472846



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.

514778 Rosario (2017 08 04) 31
569819 LA ESTRELLA DEL 

MAR (2017 05 29)
33

854537 ARTERIUM (2017 05 31) 5, 10, 35, 44
918993 REDPOINT (2017 06 15) 25
1153983 WINTEC (2017 06 09)

CFE: 28.03.00 9
1200092 VALORI (2017 06 27)

CFE: 27.05.01 29, 33
1224869 e2 YOUNG ENGINEERS (2017 04 25)

CFE: 15.07.15, 20.05.07, 27.05.10, 27.07.01 41
1307439 WINBET ONLINE (2017 06 19)

CFE: 27.05.02, 29.01.13 28, 41, 42
1311286 Adadila (2017 06 09)

CFE: 27.05.01 25
1331489 J/Speedy (2017 06 16)

CFE: 25.05.02 36
1361149 Liysmona (2017 02 01)

CFE: 27.05.01 25
1361152 rb (2017 02 15)

CFE: 27.05.22, 29.01.04 25, 35
1361167 QUANTUM (2017 05 10)

CFE: 26.11.13, 27.05.03 33
1361261 amalink (2017 05 24)

CFE: 27.05.01 9
1361262 APOFRUIT (2017 04 13)

CFE: 05.07.13, 27.05.01, 29.01.13 31
1361265 NB NIBBI (2017 06 01)

CFE: 26.01.24, 27.05.22 4, 7, 12
1361295 2017 03 14)

CFE: 01.01.01, 05.05.20, 25.07.01, 
26.01.16, 29.01.15

43

1361320 SILVER FOX (2017 07 12) 12
1361331 2017 04 12, 2017 03 27)

CFE: 26.01.03, 29.01.13 35
1361346 2017 02 07)

CFE: 01.15.05, 28.05.00, 29.01.12 9
1361364 Part des anges (2016 11 16) 33
1361367 allnex The Coating Resins Company  

(2017 02 24, 2016 09 06)
CFE: 26.11.01, 27.05.04, 29.01.15 1, 2

1361387 MY PROXY (2017 04 18, 2016 10 17) 9
1361410 FLEXIGUM (2017 04 03)

CFE: 15.01.21, 26.04.02, 27.05.24, 
28.09.00, 29.01.13

17

1361413 JWM lock (2017 05 11)
CFE: 27.05.01 9

1361414 GARDTECH (2017 05 12)
CFE: 03.13.01, 27.05.02 11

1361423 PENN AUTO (2016 09 30, 2016 03 30)
CFE: 26.03.02, 27.05.10 12, 42

1361464 MAGNESOL (2017 02 21, 2016 09 01) 5, 32
1361479 Machinist (2017 05 17) 25, 35
1361495 SZ-AISTOR (2017 05 23)

CFE: 27.05.01 9
1361497 SUNFFI (2017 05 24)

CFE: 10.03.01, 27.05.01 18
1361503 CHADO (2017 05 03)

CFE: 02.09.19, 27.03.02, 27.05.10 25
1361512 Biotol (2017 06 06)

CFE: 24.01.05, 27.05.01, 29.01.12 3
1361591 T (2017 06 15)

CFE: 26.04.18, 27.05.21 14
1361607 IDORSIA (2017 07 06, 2017 01 17) 5, 42, 44
1361608 ALTAI BREATH (2016 07 13, 2016 05 05) 33
1361639 MY HIVE (2017 01 05, 2016 09 12) 35, 36, 

37, 39, 
40, 42

1361652 NATAVA Born for Organics  
(2017 01 25, 2017 01 24)
CFE: 05.03.20, 27.03.11, 29.01.03 3, 5, 32

1361701 SPORTIVEPEOPLE (2017 05 17)
CFE: 27.05.22 35, 38, 41, 45

1361889 2017 04 27)
CFE: 18.05.10, 28.05.00 7, 9, 13, 19, 37, 42

1361899 WORLD EVENTS CONSULTING  
(2017 05 11, 2017 04 21)
CFE: 03.07.24, 26.01.15, 29.01.11 35, 39, 41

1361936 POWER POLYMERS (2017 05 04, 2016 12 05)
CFE: 01.13.15, 25.03.01, 27.05.24,  
29.01.14

1, 16, 
19

1361954 THE HOUSE RESIDENCE  
(2017 05 22, 2017 05 12)
CFE: 26.11.07, 27.05.10, 29.01.12 43

1362027 JWlock (2017 05 11)
CFE: 27.05.01 9

1362043 Soda (2016 12 20)
CFE: 21.03.01, 27.05.05, 29.01.15 38, 41, 42

1362100 BE-FREE PLUS by Leasys  
(2017 04 06, 2016 12 09)
CFE: 27.05.10, 29.01.13 35, 36, 39

1362108 hobby life (2017 03 30)
CFE: 24.15.01, 29.01.12 21
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1362164 take it veggie CAUSE YOU CARE  
(2016 09 28, 2016 04 07)
CFE: 02.09.01, 26.04.05, 26.05.01, 
26.13.01, 27.01.01, 27.05.09

29, 30, 
31, 32

1362213 Gelateria La Luna (2017 03 27)
CFE: 08.01.18, 11.03.01, 26.11.12, 
29.01.13

35, 39, 40, 
41, 43, 45

1362236 POWERSTATION (2017 04 26, 
2016 10 27)

30, 35

1362261 UBERLIN (2017 04 07, 2016 11 29)
CFE: 26.04.18 35, 38, 39, 42

1362263 L’Chefs (2017 05 23, 2016 12 06)
CFE: 02.01.01, 27.05.07 29, 30, 31, 32

1362264 UU (2017 05 24)
CFE: 26.01.18, 27.05.22 9

1362267 Daniel Daaf (2017 03 30) 25, 35
1362364 MAGNIFICENCE MAGNIFY YOUR LOVE  

(2017 06 20, 2017 05 17)
CFE: 01.01.04, 26.01.13 14

1362372 AICell (2017 06 09, 2017 04 27) 9
1362380 VERONELLA (2017 05 29, 2017 05 16) 18, 25
1362400 HYDRO BOOST CITY SHIELD 

(2017 06 26, 2017 02 09)
3

1362402 CITY SHIELD (2017 06 26, 2017 02 10) 3
1362408 Savanna.NET  

(2017 07 06, 2017 06 23)
9, 20, 42

1362431 take it veggie (2016 09 28, 2016 04 07)
CFE: 02.09.01, 26.04.06, 26.13.01, 
27.03.01, 27.05.01

29, 30, 
31, 32

1362432 K TAKE IT VEGGIE  
(2016 09 28, 2016 04 07)

29, 30, 
31, 32

1362470 PECVA (2017 04 05) 1
1362480 allnex (2017 02 24, 2016 09 06)

CFE: 26.11.03, 27.05.04, 29.01.15 1, 2
1362481 2017 02 24, 2016 09 06)

CFE: 26.11.03, 29.01.01 1, 2



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

1  1361367, 1361936, 1362470, 1362480, 1362481 

2  1361367, 1362480, 1362481 

3  1361512, 1361652, 1362400, 1362402 

4  1361265 

5  854537, 1361464, 1361607, 1361652 

7  1361265, 1361889 

9  1153983, 1361261, 1361346, 1361387, 1361413, 1361495, 1361889,
 1362027, 1362264, 1362372, 1362408 

10  854537 

11  1361414 

12  1361265, 1361320, 1361423 

13  1361889 

14  1361591, 1362364 

16  1361936 

17  1361410 

18  1361497, 1362380 

19  1361889, 1361936 

20  1362408 

21  1362108 

25  918993, 1311286, 1361149, 1361152, 1361479, 1361503, 1362267,
 1362380 

28  1307439 

29  1200092, 1362164, 1362263, 1362431, 1362432 

30  1362164, 1362236, 1362263, 1362431, 1362432 

31  514778, 1361262, 1362164, 1362263, 1362431, 1362432 

32  1361464, 1361652, 1362164, 1362263, 1362431, 1362432 

33  569819, 1200092, 1361167, 1361364, 1361608 

35  854537, 1361152, 1361331, 1361479, 1361639, 1361701, 1361899,
 1362100, 1362213, 1362236, 1362261, 1362267 

36  1331489, 1361639, 1362100 

37  1361639, 1361889 

38  1361701, 1362043, 1362261 

39  1361639, 1361899, 1362100, 1362213, 1362261 

40  1361639, 1362213 

41  1224869, 1307439, 1361701, 1361899, 1362043, 1362213 

42  1307439, 1361423, 1361607, 1361639, 1361889, 1362043, 1362261,
 1362408 

43  1361295, 1361954, 1362213 

44  854537, 1361607 

45  1361701, 1362213



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.

468216 INSTYTUT BADAWCZO- ROZWOJOWY 
BIOGENED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 07 03 5

458169 MIĘDZYNARODOWY KOMITET OLIMPIJSKI
2017 08 11 35, 39, 43

468377 PRZEDSIĘBIORSTWO DYSTRYBUCJI FAR-
MACEUTYCZNEJ SLAWEX SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 08 11 35

466221 GLOBAL POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA
2017 08 18 1, 3, 5, 35

470301 IN JOB Sp.p.A AGENZIA PER IL LAVORO
2017 08 18 35

470169 HERMÈS INTERNATIONAL
2017 08 22 25, 35

469951 SAS F.ONE
2017 08 22 25, 28

467800 Reckitt & Colman (Overseas) Limited
2017 08 22 1, 29, 30, 31

469779 DR. THEISS NATURWAREN GMBH
2017 08 21 5

467398 Altamira Asset Management S.A.
2017 08 21 35, 36, 42

470913 SIG PLC
2017 08 25 37

470912 SIG PLC
2017 08 25 37

468446 MIGUEL TORRES, S.A.
2017 08 23 33

470493 Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG
2017 08 29 5, 29, 30, 32

466563 PONIATOWSKI MARIUSZ; RUTKOWSKI ADAM
2017 08 29 18, 21, 24, 25, 39
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