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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 25 września 2017 r. Nr ZT39

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) 458424 (220) 2016 06 30
(731) FOLPOL ROBERT BARCZYK, JACEK CYGAN SPÓŁKA 

JAWNA, Wólka Załęska
(540) SILO EXTRA
(510), (511) 16 folia z tworzywa sztucznego do pakowania, 
17 folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, 
35 agencje importowo - eksportowe, agencje informacji 
handlowej, agencje reklamowe, analizy rynkowe, bada-
nia opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów rekla-
mowych [próbek, druków, prospektów, broszur], handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty infor-
macji konsumenckiej], wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, kolportaż próbek, publikowanie 
tekstów sponsorowanych, reklama, reklama billboardowa, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, promocji sprzedaży dla osób trzecich, 
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych.

(210) 458820 (220) 2016 07 07
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy Wafers Coconut

(531) 05.07.06, 08.01.09, 08.01.11, 08.01.25, 24.09.02, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.15

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

(210) 458821 (220) 2016 07 07
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy Wafers Nuts

(531) 05.07.06, 08.01.09, 08.01.11, 08.01.25, 24.09.02, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.15

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

(210) 462682 (220) 2016 10 13
(731) PRZYBYŁOWSKI ZDZISŁAW, Warszawa
(540) MAGAZYN OGÓLNOPOLSKI zagroda

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03, 29.01.08
(510), (511) 16 papier i karton, wyroby z tych materiałów, 
druki, dzienniki, czasopisma, czasopisma branżowe, cza-
sopisma rolnicze, gazety, materiały drukowane, broszury, 
kalendarze, katalogi, książki, materiały piśmienne i biurowe, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przy-
rządów), 35 dystrybucja materiałów reklamowych - próbek, 
druków, prospektów, broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, reklama w czasopismach, broszurach i ga-
zetach, 41 wydawanie gazet, czasopism, katalogów, publi-
kowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, publikowanie zdjęć w gazetach, czasopismach, 
za pośrednictwem Internetu, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów i seminariów, świadczenie usług 
rozrywkowych, organizowanie konkursów, loterii, publiko-
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wanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism 
internetowych, usługi wydawnicze w zakresie książek i cza-
sopism, zapewnienia szkoleń w zakresie rolnictwa.

(210) 462820 (220) 2016 10 17
(731) International Tobacco PLC, Londyn, GB
(540) INTERNATIONAL TOBACCO P PREZYDENCKIE FILTER 

CIGARETTES

(531) 03.01.02, 04.03.03, 24.01.13, 24.01.19, 24.09.01, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.02, 29.01.06, 29.01.08

(510), (511) 34 tytoń, surowy i przetworzony, wyroby tyto-
niowe, papierosy, cygaretki, artykuły dla palaczy, zapałki, ty-
toń do fajek wodnych, fajki, tabaki i tytoń, zioła do palenia, 
tabaka, bloczki bibułki papierosowej, bursztynowe ustniki 
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 do papierosów, 
papierośnice, pojemniku 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, woreczki 
na tytoń, zbiorniczki z gazem do zapalniczek, zapalniczki dla 
palaczy tytoniu, pudełka na zapałki, zioła do palenia, tytoń 
do żucia.

(210) 462970 (220) 2016 10 20
(731) WŁOSZCZYŃSKA BEATA, BOBER MACIEJ MYTHAISPA 

SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) Tajskie Spa

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.15, 05.05.21
(510), (511) 44 masaże, aromaterapia, fizykoterapia, fizjotera-
pia, salony piękności, manicure.

(210) 463916 (220) 2016 11 15
(731) SPORTLIVE24 SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno
(540) Bada Bum

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 czasopisma (periodyki), drukowane publika-
cje, publikacje drukowane, ulotki, 35 doręczanie gazet oso-
bom trzecim, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, 
druków, prospektów, broszur], edytorskie usługi w dziedzi-
nie reklamy, prenumerata gazet dla osób trzecich, kolpor-
taż próbek, marketing, prezentowanie produktów w media 
dla celów sprzedaży detalicznej, obróbka tekstów, rozpo-
wszechnienie ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów 
reklamowych, pokazy towarów, prenumerata czasopism dla 
osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, 
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, kolportaż próbek, usługi przeglądu pra-
sy, public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, 
reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiału 
reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
wynajmowanie nośników reklamowych, przygotowywanie 
reklamy prasowej, reklamy telewizyjne, edycja tekstów, re-
klama telewizyjna, wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, 41 informacja o imprezach roz-
rywkowych, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, organizowanie konkursów edukacyjnych lub 
rozrywkowych, publikowanie książek, kształcenie praktycz-
ne [pokazy], organizowanie loterii, organizowanie i prowa-
dzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji, orga-
nizowanie loterii, produkcja filmów innych niż reklamowych, 
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektro-
niczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektro-
niczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publi-
kowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, telewizyjne 
programy rozrywkowe, usługi komponowania układu gra-
ficznego publikacji inne niż do celów reklamowych, usługi 
reporterskie.

(210) 464465 (220) 2016 11 28
(731) OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W KRAKOWIE, 

Kraków
(540) e-dukacja.pl
(510), (511) 35 publikacja treści reklamowych, udostęp-
nianie miejsca na stronach internetowych na reklamę 
towarów i usług, 41 edukacja i szkolenia w zakresie nauk 
medycznych, w szczególności farmacji, edukacja on-line 
za pomocą Internetu i ekstranetu, szkolenia on-line, do-
starczanie informacji edukacyjnych, elektroniczna publika-
cja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, 
informacje i wiadomości on-line w dziedzinie szkoleń za-
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wodowych, opracowywanie kursów edukacyjnych i egza-
minów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, udo-
stępnianie kursów szkoleniowych dla farmaceutów, usługi 
edukacyjne dla dorosłych z zakresu nauk medycznych, 
w szczególności farmacji, warsztaty w celach edukacyj-
nych i szkoleniowych, zapewnianie kursów doskonalenia 
zawodowego z zakresu nauk medycznych, w szczegól-
ności farmacji, zapewnienia testów edukacyjnych i ocen 
on-line, szkolenia ciągłe farmaceutów, szkolenia farmaceu-
tyczne on-line, organizowanie seminariów i konferencji 
edukacyjnych.

(210) 465967 (220) 2017 01 04
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) JUMI
(510), (511) 30 żelki, cukierki owocowe, karmelki jako cukier-
ki, dropsy jako słodycze, galaretki owocowe jako słodycze, 
landrynki, drażetki jako niemedyczne wyroby cukiernicze, 
nielecznicze słodycze jako wyroby cukiernicze.

(210) 466227 (220) 2017 01 13
(731) GAWROŃSKI ZBIGNIEW, Pławno
(540) ZDROWODA
(510), (511) 3 kosmetyki, olejki kosmetyczne, środki czysz-
czące do celów gospodarstwa domowego, 5 wody mi-
neralne do celów medycznych, mineralne suplementy 
diety, preparaty farmaceutyczne, 32 napoje bezalkoho-
lowe, esencje do produkcji napojów, napoje izotoniczne, 
produkty do wytwarzania wody mineralnej, 35 sprzedaż 
detaliczna, hurtowa wód mineralnych, usługi marketin-
gowe, reklama, 44 usługi terapeutyczne, usługi kuracji 
uzdrowiskowych.

(210) 466305 (220) 2017 01 16
(731) CZARTORYSKI TOMASZ TONE OF LIFE, Porąbka
(540) TONE OF LIFE ART FOR PEACE
(510), (511) 15 akcesoria muzyczne, dzwonki, gongi, in-
strumenty muzyczne, 41 doradztwo w zakresie produkcji 
l i filmów i muzyki, dostarczanie rozrywki w postaci nagra-
nej muzyki, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, koncer-
ty muzyczne, konkursy muzyczne, kształcenie i szkolenia 
w dziedzinie muzyki i rozrywki, montaż lub nagrywanie 
dźwięku i obrazu, muzyczne usługi wydawnicze, nagry-
wanie i produkcja nagrań dźwiękowych, organizacja i pre-
zentacja przedstawień na żywo, organizacja i prezentacja 
widowisk, organizacja i przeprowadzanie kursów eduka-
cyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywko-
wych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, or-
ganizacja konkursów muzycznych, organizowanie imprez 
muzycznych, organizowanie koncertów, organizowanie 
kursów szkoleniowych, pisanie piosenek, produkcja mu-
zyczna, przedstawienia muzyczne, usługi doradcze i infor-
macyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem koncertów, usługi w zakresie obróbki po-
produkcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, 
usługi w zakresie organizacji rozrywki, usługi w zakresie 
produkcji muzycznej, usługi występów grup muzycznych 
na żywo, wynajem sprzętu audio i wideo, wypożyczanie 
instrumentów muzycznych, występy taneczne, muzyczne 
i dramatyczne.

(210) 466901 (220) 2017 01 30
(731) CRACOVIA BRANDS, INC., Franklin Park, US

(540) POLISH STANDARD WÓDKA VODKA CZYSTA

(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 wódka, która spełnia wymogi określone 
w specyfikacji technicznej oznaczenia geograficznego na-
poju spirytusowego Polska wódka / Polish Vodka.

(210) 467635 (220) 2017 02 15
(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) ODNOWA
(510), (511) 9 zasilenie konta telefonicznego w telekomuni-
kacyjnej usłudze przedpłaconej, przedpłacone karty telefo-
niczne, kodowane przedpłacone karty kredytowe, karty (kar-
ty zdrapki) zasilające konto w telekomunikacyjnej usłudze 
przedpłaconej, aplikacje mobilne umożliwiające realizację 
przekazów pieniężnych tzw. peer-to-peer (P2P), aplikacje 
mobilne umożliwiające realizację internetowych przekazów 
pieniężnych, aplikacje mobilne umożliwiające realizację płat-
ności mobilnych, aplikacje mobilne umożliwiające realizację 
mikropłatności oraz płatności za pośrednictwem sieci Inter-
net, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty 
płatnicze, karty identyfikacyjne, karty kodowane magne-
tycznie, karty zawierające płytki obwodów scalonych, czyt-
niki kart, nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane i kom-
putery, bankomaty, aparatura elektroniczna do weryfikacji 
autentyczności kart bankowych, programy komputerowe, 
oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości 
elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń ko-
munikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umożliwia-
jące kartom płatniczym współdziałanie z terminalami i czyt-
nikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, 
oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, aplika-
cje komputerowe do pobrania, aparaty telefoniczne systemu 
telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia 
nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i od-
bioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestra-
cji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia 
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania 
dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia 
do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, 
czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i vi-
deo, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefo-
nów komórkowych, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy 
wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki 



Nr  ZT39/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 7

na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, pu-
blikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, nagrane progra-
my telewizyjne, filmy, nagrane audycje radiowe, nagrania 
dźwiękowe, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej 
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków 
optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicz-
nym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kompute-
rach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, 
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, in-
formacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-
wodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształca-
nia, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadaj-
niki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbior-
niki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe 
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odko-
dowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw 
do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające deko-
der i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitar-
nej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę 
do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - 
rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twar-
dym umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Per-
sonal Video Recorder - osobisty rejestrator obrazu), progra-
my komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji 
oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych 
kanałów telewizyjnych, programy komputerowe do obsługi 
interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewi-
zory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery 
cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, 
cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery przenośne, 
komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych 
konsoli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia do tele-
fonu komórkowego, urządzenia telefoniczne, urządzenia te-
lewizyjne, nadajniki sygnałów elektronicznych, telefoniczne 
urządzenia nadawcze, pliki graficzne do ściągnięcia do tele-
fonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy 
do pobrania, oprogramowania dla streamingu audiowizual-
nego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu 
i globalnych sieci komunikacyjnych, systemy dystrybucji 
multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizu-
alnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych 
i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszuki-
wania, organizowania i rekomendowania treści multimedial-
nych, oprogramowanie komputerowe, narzędzia do tworze-
nia oprogramowania i aplikacji mobilnych, sprzęt do stru-
mieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multime-
dialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komu-
nikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfro-
wych rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo high-definition, 
telewizory, dekodery, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza 
naziemna, telewizja internetowa, w tym telewizja naziemna, 
satelitarna, kablowa, 35 reklama, organizacja kampanii rekla-
mowych, agencje reklamowe, badania marketingowe, opinii 
publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, 
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w za-
kresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, 
ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośred-
nictwem sieci teleinformatycznych - Internetu, pośrednic-
two w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, 
usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych 
informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indy-
widualnych wymagań odbiorcy, usługi świadczone w syste-
mie on-line w zakresie reklamy, edytorskie usługi w dziedzi-
nie reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wy-

najmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi 
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyj-
nych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie 
kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz 
sklepu internetowego dla sprzedaży towarów tj.: aparaty te-
lefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefo-
niczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, 
przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, 
aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i ob-
razów, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie 
przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, 
urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wy-
świetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki da-
nych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i po-
krowce do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD ROM, 
nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audio-
wizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy 
komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, 
programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania 
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej ta-
śmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków 
optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicz-
nym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kompute-
rach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, 
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, in-
formacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-
wodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształca-
nia, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadaj-
niki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbior-
niki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe 
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odko-
dowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw 
do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające deko-
der i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitar-
nej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę 
do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - 
rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twar-
dym umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Per-
sonal Video Recorder - osobisty rejestrator obrazu), progra-
my komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji 
oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych 
kanałów telewizyjnych, programy komputerowe do obsługi 
interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewi-
zory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery 
cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, 
cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery przenośne, 
komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych 
konsoli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia do tele-
fonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefo-
nu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy 
do pobrania, oprogramowanie dla streamingu audiowizual-
nego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu 
i globalnych sieci komunikacyjnych, transmisja strumienio-
wa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla 
streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do te-
lefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramo-
wanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania 
treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, na-
rzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, 
sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizual-
nych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci 
globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych 
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urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo 
high-definition, telewizory, dekodery, telewizja mobilna, tele-
wizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa, w tym te-
lewizja naziemna, satelitarna, kablowa, pośrednictwo w za-
kresie nabywania usług telekomunikacyjnych, 36 pośrednic-
two przy zasilaniu konta telefonicznego w telekomunikacyj-
nej usłudze przedpłaconej, usługi finansowe świadczone 
za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, usługi 
kredytowe wykorzystywane do zakupu usług telekomunika-
cyjnych, usługi finansowe związane z przedpłaconymi karta-
mi telefonicznymi, usługi zasilania konta telefonicznego 
w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, zasilanie konta 
telefonicznego w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaco-
nej, transakcje finansowe z dostępem bezpośrednim przez 
Internet, usługi finansowe świadczone przez telefon i za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, 
usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewo-
dowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, transfer 
elektroniczny kapitału w telekomunikacyjnej usłudze przed-
płaconej, autoryzacja i rozliczanie transakcji bezgotówko-
wych, w tym transakcji mobilnych, usługi z zakresu przekazy-
wania dyspozycji płatniczych oraz udzielania informacji ban-
kowych oraz finansowych o rachunkach za pośrednictwem 
serwisów telekomunikacyjnych, elektroniczny transfer środ-
ków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, analizy 
finansowe, administrowanie finansami, bankowość on-line, 
przetwarzanie płatności dotyczących kart kredytowych, do-
radztwo w sprawach finansowych, przetwarzanie płatności 
dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie 
płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, usługi 
realizacji przekazów pieniężnych tzw. peer-to-peer (P2P), 
usługi realizacji internetowych przekazów pieniężnych, usłu-
gi realizacji płatności mobilnych, usługi realizacji mikropłat-
ności oraz płatności za pośrednictwem sieci Internet, transfer 
elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informa-
cji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usłu-
gi zarządzania finansami, telefoniczne usługi bankowe, usłu-
gi w zakresie ubezpieczeń, usługi bankowości internetowej, 
informacja o ww. usługach, w tym prezentowana w Interne-
cie, usługi płatności między użytkownikami telefonów, 
38 usługi zasilania konta telefonicznego w telekomunikacyj-
nej usłudze przedpłaconej, zasilanie konta telefonicznego 
w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, usługi teleko-
munikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej 
oraz stacjonarnej, usługi przesyłania i pobierania danych, 
wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunika-
cyjne, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, 
dźwięku i obrazu przez portale internetowe, usługi w zakre-
sie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Inter-
netu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, 
natychmiastowego powiadamiania i wiadomości teksto-
wych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i gra-
ficznej w sieciach telekomunikacyjnych, usługi informacyjne 
i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych 
usług, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za po-
średnictwem komputerów i sieci informatycznych, przeka-
zywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, 
przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą 
przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty elek-
tronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i te-
lefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami 
informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących 
do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefo-
nii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron 
internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bez-
pośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przeka-
zywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci tele-

fonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, 
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, pro-
gramów informacyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz 
audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji te-
lewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, ob-
sługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów trans-
misyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi ko-
munikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, na-
ziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi przekazu 
telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród 
wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji pro-
gramów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji 
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, 
usługi umożliwiania dostępu do stron WWW za pośrednic-
twem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal 
telewizyjny, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sy-
gnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych 
i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sy-
gnału cyfrowego i analogowego, usługi telekomunikacyjne 
spersonalizowane - w zakresie dostępu do treści informacyj-
nych i usług indywidualnie określonych dla każdego abo-
nenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji 
od abonenta do operatora w celu wyboru usług, uczestni-
czenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania 
zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji 
od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone 
do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpo-
średnią komunikację z klientem, telewizja kablowa, transmi-
sja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie in-
ternetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkowni-
kom dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmito-
wanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi 
w zakresie nadawania programów telewizyjnych świadczo-
ne online z sieci komputerowej oraz z telefonów komórko-
wych, transmisja wideo na żądanie, dostarczanie dostępu 
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów 
w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednic-
twem przekazu telewizyjnego, usługi nadawcze dla urzą-
dzeń mobilnych, usługi telewizji mobilnej, usługi wideo 
na życzenie za pomocą przekazu satelitarnego, komputero-
wego, naziemnego, kablowego, światłowodowego., nada-
wanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośred-
nictwem Internetu, usługi dotyczące transmisji i dostarcza-
nia treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą In-
ternetu, usługi transmisji wideo na żądanie, wideo transmisja, 
transmisja głosu, danych, obrazów, sygnałów, wiadomości 
i informacji, streaming treści audiowizualnych i multimedial-
nych za pośrednictwem Internetu, przekazywanie i dostar-
czanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośred-
nictwem Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi 
informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej 
wymienionych usług, transmisja strumieniowa.

(210) 467675 (220) 2017 02 16
(731) WÓJCIK JACEK BIURO INFORMATYKI STOSOWANEJ 

FORMAT, Wrocław
(540) JPK Link
(510), (511) 9 aparatura do przetwarzania informacji, inter-
fejsy, komputery, komputery przenośne, maszyny księgują-
ce, modemy, komputery pokładowe, urządzenia peryferyjne 
komputerowe, kasy rejestrujące, software dla komputerów, 
oprogramowanie komputerowe, 35 rachunkowość, eks-
pertyzy w działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, analizy kosztów, 
przygotowywanie zeznań podatkowych, prowadzenie ksiąg 
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rachunkowych, usługi sporządzania dokumentacji, 42 admi-
nistrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów 
komputerowych, badania techniczne, doradztwo w spra-
wach sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania 
komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputero-
wego, odzyskiwanie danych, powielanie oprogramowania, 
programowanie, projektowanie systemów komputerowych, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, wypo-
życzanie oprogramowania, konserwacja oprogramowania 
komputerowego, konwersja danych przez programy kom-
puterowe, opracowywanie projektów technicznych, tworze-
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
udostępnianie miejsca na serwerach.

(210) 468831 (220) 2017 03 14
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) NYSA
(510), (511) 12 mikroautobusy, samochody towarowo - oso-
bowe, samochody pożarnicze, nadwozia samochodowe, 
samochody dostawcze, części zamienne do samochodów, 
samochody osobowe, pojazdy lądowe, samochody półcię-
żarowe, samochody elektryczne.

(210) 469117 (220) 2017 03 20
(731) OLX B.V., Hoofddorp, NL
(540) FIXLY
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do smartfonów i ta-
bletów, oprogramowanie do przystosowywania do indy-
widualnych potrzeb, wspierania i zarządzania kampaniami 
reklamowymi i marketingowymi, spersonalizowaną treścią 
i komunikacją elektroniczną, analizami danych włączając 
analizy i badania dotyczące zachowania użytkowników, 
urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, nadawa-
nia, odbierania, przechowywania, wyświetlania lub odtwa-
rzania dźwięku, obrazów i danych, programy komputerowe, 
oprogramowanie komputerowe, nagrania audio i/lub wideo, 
oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia i przyrządy 
do użytku w połączeniu z Internetem, publikacje elektro-
niczne, 35 reklama, działalność gospodarcza polegająca 
na umożliwieniu kontaktu dostawcó usług z potencjalnymi 
klientami za pośrednictwem Internetu lub w inny sposób, 
skomputeryzowane gromadzenie indeksów klientów oraz 
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub 
reklamowych, dostarczanie danych dotyczących działalności 
gospodarczej oraz kompilacja, zarządzanie i systematyzacja 
danych (związanych z działalnością gospodarczą lub innych), 
usługi handlu elektronicznego polegające na umożliwieniu 
dostawcom usług pozyskiwania zleceń od potencjalnych 
klientów za pośrednictwem Internetu lub w inny sposób, 
usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, zapewnianie miejsca 
do handlu on-line, udostępnianie internetowej bazy danych 
z możliwością wyszukiwania usług, usługi reklamowe, pro-
mocyjne i agencyjne, wynajmowanie przestrzeni reklamo-
wej, usługi marketingu za pomocą poczty elektronicznej, 
usługi marketingu w sieci, usługi zarządzania działalnością 
gospodarczą, administrowanie działalnością handlową, 
usługi analizy danych włączając analizy i badania dotyczą-
ce zachowania użytkowników, usługi badania rynku, usługi 
reklamowe i marketingowe, usługi abonenckie oraz usługi 
doradcze, informacyjne, konsultacyjne i zarządzania dla abo-
nentów, usługi przechowywania i przetwarzania danych, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, 
38 telekomunikacja, zapewnianie dostępu do stron interne-
towych i baz danych, usługi przesyłania danych (włączając 
usługi poczty elektronicznej), zapewnianie dostępu do tre-

ści, stron internetowych i portali, usługi komunikacji za po-
mocą głosu, danych, dźwięku i obrazu, usługi komunikacji 
multimedialnej, transmisja, udostępnianie i wyświetlanie in-
formacji do celów biznesowych lub domowych z kompute-
rowego banku danych, udostępnianie stron internetowych, 
udostępnianie forów i portali, zapewnianie i wynajmowanie 
czasu dostępu do komputerowych baz danych, zapewnianie 
i rozpowszechnianie informacji na temat wyżej wymienio-
nych usług, 42 usługi projektowania (włączając projektowa-
nie stron internetowych), tworzenie i projektowanie indek-
sów informacji opartych na stronach internetowych dla 
osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie indeksów 
stron internetowych oraz źródeł informacji, udostępnianie 
niepobieralnego oprogramowania komputerowego, opro-
gramowanie jako usługa (SaaS), wypożyczanie komputerów, 
instalacje i konserwacja oprogramowania komputerowego, 
utrzymywanie stron internetowych, udostępnianie miejsca 
na serwerach dla stron internetowych osób trzecich, usługi 
informacyjne zawarte w tej klasie.

(210) 469175 (220) 2016 02 08
(731) New York Road Runners, Inc., Nowy Jork, US
(540) RUN NEW YORK. FIVE BOROUGHS. ONE CITY.
(510), (511) 25 odzież, mianowicie męskie, damskie i dzie-
cięce koszule, szorty, spodenki, bluzy, spodnie od dresów, 
kurtki, obuwie, skarpety, sportowe biustonosze, trykoty 
do biegania, polary, opaski na głowę, rękawice, ocieplacze 
rąk, pasy, kamizelki, kapelusze i czapki, 41 organizacja, przy-
gotowanie i prowadzenie wydarzeń, zapewnienie portalu 
internetowego z informacjami dotyczącymi biegania jako 
dyscypliny sportowej.

(210) 469452 (220) 2017 03 24
(731) G-PHARMA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) G pharma consulting

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.22
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlo-
wej, administrowanie w działalności handlowej, prace biuro-
we, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, publikowa-
nie tekstów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
uaktualnianie materiału reklamowego, agencje reklamowe, 
usługi związane z planowaniem, organizowaniem i realizacją 
promocji towarów, strategii marketingowych i kampanii rekla-
mowych świadczone na rzecz osób trzecich, edycja tekstów 
reklamowych, agencje informacji handlowej, badania w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, przetwarzanie danych przy wykorzystaniu syste-
mów informatycznych obejmujących sieci, systematyzacja da-
nych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, sortowanie danych w komputerowych bazach 
danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, wyszukiwanie danych w komputerowych 
bazach danych, analizy kosztów, pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi i handlowymi, pomoc 
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w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie 
zarządzania, prognozy ekonomiczne, reklamy koresponden-
cyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych 
(próbek, druków, prospektów, broszur, ulotek, obwolut), wyce-
na działalności handlowej, działalność informacyjna w zakre-
sie usług reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele 
reklamowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, ogłoszenia 
prasowe, outsourcing (doradztwo handlowe), badania i ana-
lizy rynku, badania marketingowe, zestawienia statystyczne, 
wywiad gospodarczy, opinie, sondaże, publikowanie tekstów 
sponsorowanych, zarządzanie punktami obsługi telefonicznej 
dla osób trzecich (call centers), usługi informacyjne i doradcze 
dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług, 38 teleko-
munikacja, usługi zapewnienia dostępu za pośrednictwem 
telekomunikacji, mianowicie udostępnianie szerokiego pa-
sma wielu użytkownikom oraz udzielanie dedykowanego 
dostępu do Internetu w celu umożliwienia elektronicznego 
dostępu do oprogramowania komputerowego, stron inter-
netowych, internetowego oprogramowania sieciowego, 
elektronicznych baz danych, zawartości cyfrowej oraz bizne-
sowego oprogramowania komputerowego dla osób trzecich 
dostępnego za pośrednictwem internetu, usługi zapewnienia 
łączności elektronicznej, obsługa klientów w zakresie dostar-
czania im elektronicznych łączy komunikacyjnych o wymaga-
nej przepustowości, usługi zapewnienia łączności przez sieć 
światłowodów, usługi zapewnienia łączności przez terminale 
komputerowe, usługi zapewnienia połączeń ze światową sie-
cią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, prze-
syłanie informacji, przydzielanie dostępu do światowej sieci 
komputerowej, wypożyczanie czasu dostępu do światowej 
sieci komputerowej, przesyłanie informacji tekstowych i ob-
razowych za pomocą komputera, usługi ogłoszeń elektro-
nicznych, poczta elektroniczna, przydzielanie dostępu do baz 
danych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjne-
go, usługi komunikacji telefonicznej świadczone w zakresie 
gorących linii (hot lines) i centrów obsługi telefonicznej (call 
centers), usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszyst-
kich wymienionych wyżej usług, 41 nauczanie, kształcenie, 
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, obsługa gier 
w systemie online (z sieci informatycznej), publikacja elektro-
niczna online książek i periodyków, udostępnianie publikacji 
elektronicznych online nie do pobierania z sieci komputero-
wych, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozryw-
kowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, organizowanie konkursów eduka-
cyjno-rozrywkowych, pisanie tekstów innych, niż reklamowe, 
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, organizowanie 
kongresów, konferencji, seminariów i szkoleń, usługi informa-
cyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej 
usług, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich pro-
jektowanie, usługi projektowania inne, niż do celów reklamo-
wych, przemysłowa analiza i badania w zakresie usług, projek-
towanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 
administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi, ob-
sługa informatyczna baz danych dostępnych przez internet, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, two-
rzenie i utrzymywanie elektronicznych systemów obsługi 
klienta dostępnych przez internet, projektowanie i wykony-
wanie oprogramowania użytkowego, projektów zintegrowa-
nych systemów informatycznych i baz danych, opracowywa-
nie oprogramowania użytkowego komputerów, wdrażanie 
oprogramowania użytkowego przy wykorzystaniu komplek-
sowych systemów informatycznych, projektowanie w zakre-
sie integrowania w spójne systemy informatyczne technologii 

sprzętowych, programowych i telekomunikacyjnych, usługi 
hostingowe w postaci hostingu stron internetowych, inter-
netowych aplikacji sieciowych, oprogramowania komputero-
wego, elektronicznych baz danych, treści cyfrowych oraz biz-
nesowego oprogramowania dla osób trzecich, udostępniane 
przez internet, usługi hostingowe w postaci leasingu, konfigu-
racji, aktualizacji, monitorowania, optymalizacji i rozwiązywa-
nia problemów poprzez doradztwo techniczne z serwerami 
komputerowymi i innym sprzętem komputerowym wspiera-
jącym hostingowane strony internetowe, internetowe aplika-
cje sieciowe, oprogramowanie komputerowe, elektroniczne 
bazy danych, treść cyfrową i biznesowe aplikacje komputero-
we dla osób trzecich dostępne za pośrednictwem Internetu, 
usługi hostingowe w postaci leasingu, konfiguracji, aktuali-
zacji, monitorowania, optymalizacji, napraw i rozwiązywania 
problemów z oprogramowaniem komputerowym wspierają-
cym hostingowane strony internetowe, internetowe aplikacje 
sieciowe, oprogramowanie komputerowe, elektroniczne bazy 
danych, treść cyfrowa i biznesowe aplikacje komputerowe dla 
osób trzecich dostępne za pośrednictwem Internetu, świad-
czenie usług w zakresie przechowywania, kopiowania i od-
zyskiwania danych dla hostingowanych stron internetowych, 
internetowych aplikacji sieciowych, oprogramowania kom-
puterowego, elektronicznych baz danych, treści cyfrowych 
i biznesowych aplikacji komputerowych dla osób trzecich do-
stępne za pośrednictwem Internetu, zarządzanie bezpieczeń-
stwem sieci, mianowicie usługi zarządzania firewallami, usługi 
w zakresie wirtualnych prywatnych usług sieciowych, miano-
wicie usługi w zakresie ochrony przed wirusami, świadczenie 
usług administrowania kontami biznesowymi oniine dla osób 
trzecich w zakresie usług hostingowych, obsługa klientów 
w zakresie usług hostingowych, obsługa klientów w zakresie 
hostingu stron internetowych, internetowych aplikacji siecio-
wych, oprogramowania komputerowego, elektronicznych 
baz danych, treści cyfrowych oraz biznesowego oprogra-
mowania dla osób trzecich udostępnianego przez internet, 
obsługa klientów w zakresie magazynowania, kopiowania 
i przywracania danych, obsługa klientów w zakresie zarządza-
nia bezpieczeństwem sieci, obsługa klientów w zakresie le-
asingu, konfiguracji, aktualizacji, monitorowania, optymalizacji 
i rozwiązywania problemów poprzez doradztwo techniczne 
z senwerami komputerowymi i innym sprzętem kompute-
rowym wspierającym hostingowe strony internetowe, inter-
netowe aplikacje sieciowe, oprogramowanie komputerowe, 
elektroniczne bazy danych, treść cyfrową i biznesowe aplika-
cje komputerowe dla osób trzecich dostępne za pośrednic-
twem Internetu, usługi w zakresie tworzenia i przetwarzania 
obrazów cyfrowych, usługi informacyjne i doradcze dotyczą-
ce wszystkich wymienionych wyżej usług.

(210) 469785 (220) 2017 03 31
(731) ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FASHION SQUARE

(531) 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, bro-
szury, ulotki, drukowane materiały: reklamowe, biurowe, ma-
teriały informacyjne, drukowane materiały firmowe, mapy, 
zaproszenia, dyplomy, koperty, papierowe torby na zakupy, 
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podłogowe stanowiska wystawowe z kartonu do sprzeda-
wania produktów, ozdoby kartonowe na artykuły spożyw-
cze, bloczki do zapisywania wyników, kupony z zakładami, 
kupony bankowe, karty wyników, karty do kolekcjonowania, 
papierowe losy loteryjne, bony towarowe, bony upominko-
we, bony wartościowe, broszury dotyczące gier, 35 sprze-
daż artykułów spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, 
leków, sprzedać przez Internet artykułów spożywczych 
i przemysłowych, administrowanie i zarządzanie centrami 
handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, 
hurtowniami, obiektami sportowymi, obiektami rozrywko-
wo-rekreacyjnymi, usługi związane z organizowaniem, pro-
wadzeniem ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego typu 
oraz ich zarządzaniem i administrowaniem, zarządzanie 
działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu, or-
ganizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: zarzą-
dzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane 
z organizacją sieci handlowych, gastronomicznych i hotelo-
wych, usługi związane z reprezentowaniem interesów osób 
trzecich, usługi reklamowe, usługi polegające na promocji 
sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych, wynajmowanie miejsc na umiesz-
czanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, pokazy mody 
w celach handlowych i promocyjnych, usługi w zakresie 
agencji importowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
prowadzenie komputerowych baz danych, usługi związane 
z udostępnianiem baz danych, wynajmowanie dystrybuto-
rów automatycznych, wynajmowanie powierzchni na cele 
reklamowe, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi 
reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sie-
ciach komputerowych, prowadzenie reklamy radiowej, tele-
wizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków elektronicznych, 
usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, or-
ganizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych 
w celach handlowych, wyceny dotyczące spraw handlo-
wych, organizowanie losowania nagród w celach promocyj-
nych, organizacja konkursów w celach reklamowych, dystry-
bucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, 
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], promo-
wanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję 
kart rabatowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, 
motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi w zakresie kart 
lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych dla ce-
lów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi 
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub 
reklamowych, wprowadzanie na rynek nowych produktów, 
usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie oceny 
marki, 36 wydzierżawianie i wynajmowanie centrów han-
dlowych, wynajmowanie obiektów handlowych, biurowych, 
usługowych, wynajem powierzchni handlowych w centrach 
handlowo-rozrywkowych, ich administrowanie, zbieranie 
czynszu, usługi wyceny powierzchni w centrach handlo-
wo-usługowo-rozrywkowych, usługi związane z dzierżawą, 
zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz 
ich obrotem, doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpiecze-
niowe, usługi związane z kredytowaniem zakupu nieru-
chomości, wycena nieruchomości, leasing nieruchomości, 
prowadzenie kantorów wymiany walut, finansowanie inwe-
stycji, emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych, 
w tym w związku z programami lojalnościowymi, emisja 
bonów wartościowych w związku z programami motywa-
cyjnymi, 37 wznoszenie obiektów budowlanych wszelkiego 
typu, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, 
wykonywanie instalacji budowlanych w tym podnoszących 
standard obiektów, wykonywanie specjalistycznych ro-
bót budowlanych, sprzątanie obiektów, 39 wynajmowanie 
miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie zgodnie z za-

mówieniem przedmiotów dystrybuowanych w centrach 
handlowych, usługi magazynowania towarów, pakowania 
i przepakowywania, usługi transportowe, wypożyczanie po-
jazdów, usługi biura podróży, 41 usługi w zakresie rozryw-
ki, sportu i rekreacji, prowadzenie salonów fitness i siłowni, 
usługi salonów gier, organizowanie i prowadzenie imprez 
rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, nocnych klu-
bów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, organizowanie kon-
kursów, gier losowych, i loterii, organizowanie wystaw oraz 
imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie sympo-
zjów, kongresów, konferencji, pokazów mody o charakterze 
rozrywkowym, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, 
publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowa-
dzenia sal kinowych, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń ki-
nematograficznych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań, 
video, dźwiękowych, oraz ich rozpowszechnianie, usługi fo-
tograficzne, montaż programów radiowych i telewizyjnych, 
wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe, tłuma-
czenia, udostępnianie: salonów z automatami do gier, obiek-
tów i sprzętu do kasyn, obszarów rekreacyjnych w postaci 
placów zabaw dla dzieci, obiektów i sprzętu dla studia na-
grań, wynajem obiektów i sprzętu do realizacji programów 
telewizyjnych, usługi hotelowo-restauracyjne o charakterze 
rozrywkowym w zakresie podejmowania gości, usługi gier 
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, usługi organizowania zakładów, wystawy roślin, 
usługi z zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie 
usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, 
magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci kompu-
terowej online, szkolenia: personelu: w zakresie cateringu, 
z prezentacji żywności, w zakresie technik komunikacyjnych, 
w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia maksymalnej 
ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, do-
tyczące sprzątania biur, dotyczące sprzedaży i marketingu 
w handlu detalicznym, prowadzenie przedszkoli i oddzia-
łów opieki dziennej nad dziećmi, 43 prowadzenie kawiarni, 
restauracji, punktów gastronomicznych, hoteli, przygotowy-
wanie żywności na zamówienie oraz ich dostawa, wynaj-
mowanie sal na posiedzenia, prowadzenie centrów opieki 
nad dziećmi i ośrodków opieki dziennej nad dziećmi, usłu-
gi opieki nad dziećmi w klubach malucha oraz świadczone 
w obiektach handlowych, 44 projektowanie i urządzanie 
przestrzeni wokół obiektów, pielęgnacja terenów zielonych, 
prowadzenie klinik medycznych, ośrodków zdrowia, ośrod-
ków diagnostycznych, prowadzenie poradni rehabilitacyj-
nych, fizjoterapeutycznych, psychologicznych, prowadzenie 
salonów piękności, fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy 
biologicznej, 45 ochrona obiektów i ludzi, opieka nad dzieć-
mi pod nieobecność rodziców.

(210) 469786 (220) 2017 03 31
(731) ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FASHION SQUARE

(531) 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, bro-
szury, ulotki, drukowane materiały: reklamowe, biurowe, ma-
teriały informacyjne, drukowane materiały firmowe, mapy, 
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zaproszenia, dyplomy, koperty, papierowe torby na zakupy, 
podłogowe stanowiska wystawowe z kartonu do sprzeda-
wania produktów, ozdoby kartonowe na artykuły spożyw-
cze, bloczki do zapisywania wyników, kupony z zakładami, 
kupony bankowe, karty wyników, karty do kolekcjonowania, 
papierowe losy loteryjne, bony towarowe, bony upominkowe, 
bony wartościowe, broszury dotyczące gier, 35 sprzedaż ar-
tykułów spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków, 
sprzedaż przez Internet artykułów spożywczych i przemysło-
wych, administrowanie i zarządzanie centrami handlowo-roz-
rywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, hurtowniami, 
obiektami sportowymi, obiektami rozrywkowo-rekreacyjny-
mi, usługi związane z organizowaniem, prowadzeniem ośrod-
ków ochrony zdrowia wszelkiego typu oraz ich zarządzaniem 
i administrowaniem, zarządzanie działalnością gospodarczą, 
prowadzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży, 
doradztwo w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami han-
dlowymi, usługi związane z organizacją sieci handlowych, 
gastronomicznych i hotelowych, usługi związane z reprezen-
towaniem interesów osób trzecich, usługi reklamowe, usługi 
polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organi-
zowanie targów i wystaw w celach handlowych, wynajmo-
wanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy 
towarów, pokazy mody w celach handlowych i promocyj-
nych, usługi w zakresie agencji importowych, publikowanie 
tekstów reklamowych, prowadzenie komputerowych baz da-
nych, usługi związane z udostępnianiem baz danych, wynaj-
mowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie informacji 
handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób 
trzecich w sieciach komputerowych, prowadzenie reklamy 
radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków 
elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn 
sklepowych, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, 
rozrywkowych w celach handlowych, wyceny dotyczące 
spraw handlowych, organizowanie losowania nagród w ce-
lach promocyjnych, organizacja konkursów w celach reklamo-
wych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], 
promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystry-
bucję kart rabatowych, zarządzanie programami lojalnościo-
wymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi w zakresie 
kart lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych dla 
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi 
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub 
reklamowych, wprowadzanie na rynek nowych produktów, 
usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie oceny 
marki, 36 wydzierżawianie i wynajmowanie centrów han-
dlowych, wynajmowanie obiektów handlowych, biurowych, 
usługowych, wynajem powierzchni handlowych w centrach 
handlowo-rozrywkowych, ich administrowanie, zbieranie 
czynszu, usługi wyceny powierzchni w centrach handlowo-
-usługowo-rozrywkowych, usługi związane z dzierżawą, 
zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz 
ich obrotem, doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczenio-
we, usługi związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości, 
wycena nieruchomości, leasing nieruchomości, prowadzenie 
kantorów wymiany walut, finansowanie inwestycji, emisja ta-
lonów, kuponów i bonów wartościowych, w tym w związku 
z programami lojalnościowymi, emisja bonów wartościowych 
w związku z programami motywacyjnymi, 37 wznoszenie 
obiektów budowlanych wszelkiego typu, wykonywanie ro-
bót budowlanych wykończeniowych, wykonywanie instalacji 
budowlanych w tym podnoszących standard obiektów, wy-
konywanie specjalistycznych robót budowlanych, sprzątanie 
obiektów, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, 
dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów dystry-

buowanych w centrach handlowych, usługi magazynowania 
towarów, pakowania i przepakowywania, usługi transporto-
we, wypożyczanie pojazdów, usługi biura podróży, 41 usługi 
w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie salonów 
fitness i siłowni, usługi salonów gier, organizowanie i prowa-
dzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, 
nocnych klubów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, organi-
zowanie konkursów, gier losowych, i loterii, organizowanie 
wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizo-
wanie sympozjów, kongresów, konferencji, pokazów mody 
o charakterze rozrywkowym, organizowanie przyjęć, zabaw 
i festynów, publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie 
prowadzenia sal kinowych, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń 
kinematograficznych, produkcja i reprodukcja filmów i na-
grań: video, dźwiękowych, oraz ich rozpowszechnianie, usługi 
fotograficzne, montaż programów radiowych i telewizyjnych, 
wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe, tłumacze-
nia, udostępnianie: salonów z automatami do gier, obiektów 
i sprzętu do kasyn, obszarów rekreacyjnych w postaci placów 
zabaw dla dzieci, obiektów i sprzętu dla studia nagrań, wy-
najem obiektów i sprzętu do realizacji programów telewizyj-
nych, usługi hotelowo-restauracyjne o charakterze rozrywko-
wym w zakresie podejmowania gości, usługi gier oferowane 
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
usługi organizowania zakładów, wystawy roślin, usługi z za-
kresu bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek 
elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia 
i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej online, szko-
lenia personelu w zakresie cateringu, z prezentacji żywności, 
w zakresie technik komunikacyjnych, w zakresie reklamy, w za-
kresie zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa, 
w zakresie kosmetyki i urody, dotyczące sprzątania biur, doty-
czące sprzedaży i marketingu w handlu detalicznym, prowa-
dzenie przedszkoli i oddziałów opieki dziennej nad dziećmi, 
43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów gastronomicz-
nych, hoteli, przygotowywanie żywności na zamówienie oraz 
ich dostawa, wynajmowanie sal na posiedzenia, prowadzenie 
centrów opieki nad dziećmi i ośrodków opieki dziennej nad 
dziećmi, usługi opieki nad dziećmi w klubach malucha oraz 
świadczone w obiektach handlowych, 44 projektowanie 
i urządzanie przestrzeni wokół obiektów, pielęgnacja tere-
nów zielonych, prowadzenie klinik medycznych, ośrodków 
zdrowia, ośrodków diagnostycznych, prowadzenie poradni 
rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, psychologicznych, 
prowadzenie salonów piękności, fryzjerskich, kosmetycznych, 
odnowy biologicznej, 45 ochrona obiektów i ludzi, opieka 
nad dziećmi pod nieobecność rodziców.

(210) 469817 (220) 2017 03 31
(731) FONTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) TĘCZA MAZUR NATURALNA WODA MINERALNA 

GAZOWANA
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 01.15.15, 01.15.24
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, 
napoje bezalkoholowe, soki, syropy, ekstrakty, esencje i inne 
preparaty do produkcji napojów.

(210) 469818 (220) 2017 03 31
(731) FONTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) Cola extra

(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.01.15, 26.04.22
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, 
napoje bezalkoholowe, soki, syropy, ekstrakty, esencje i inne 
preparaty do produkcji napojów.

(210) 469819 (220) 2017 03 31
(731) FONTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) LEMON extra

(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.01.15, 05.07.12
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, 
napoje bezalkoholowe, soki, syropy, ekstrakty, esencje i inne 
preparaty do produkcji napojów.

(210) 469820 (220) 2017 03 31
(731) FONTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(540) ORANGE extra

(531) 26.04.01, 26.11.03, 05.07.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, 
napoje bezalkoholowe, soki, syropy, ekstrakty, esencje i inne 
preparaty do produkcji napojów.

(210) 470022 (220) 2017 04 05
(731) FONTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) TĘCZA MAZUR
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, 
napoje bezalkoholowe, soki, syropy, ekstrakty, esencje i inne 
preparaty do produkcji napojów.

(210) 470045 (220) 2017 04 05
(731) WOJTYSIAK SYLWIA, Września
(540) PKF PSYCHOTERAPEUTYCZNY KLUB FILMOWY
(510), (511) 41 usługi wydawnicze i reporterskie, edycja dru-
ków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów re-
klamowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków, in-
nych niż reklamowe, w Internecie, multimedialne wydania 
czasopism, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do ce-
lów innych niż reklamowe, pisanie tekstów [innych niż teksty 
reklamowe], pisanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
do nadawania za pośrednictwem usług teletekstu, publika-
cja broszur, publikacja czasopism, publikacja elektroniczna 
online periodyków i książek, publikacja gazet elektronicz-
nych online, publikacja i redagowanie materiałów drukowa-
nych, publikacja i redagowanie książek, publikacja książek 
i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), publi-
kacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych 
lub Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych, publika-
cja multimedialna materiałów drukowanych, publikacja pod-
ręczników użytkownika, publikacja prac naukowych, publi-
kacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, publikacja tek-
stów w postaci nośników elektronicznych, publikacja treści 
redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, publikacja wyników badań klinicznych, 
publikacje multimedialne, publikowania broszur, publikowa-
nie, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism elek-
tronicznych, publikowanie czasopism internetowych, publi-
kowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, 
publikowanie dokumentów, publikowanie dokumentów 
z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw so-
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cjalnych, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie 
druków, również w formie elektronicznej, innych niż do ce-
lów reklamowych, publikowanie druków w formie elektro-
nicznej w Internecie, publikowanie druków w formie elektro-
nicznej, publikowanie drukowanych materiałów edukacyj-
nych, publikowanie elektroniczne, publikowanie gazet, pe-
riodyków katalogów i broszur, publikowanie gazety dla klien-
tów w Internecie, publikowanie książek, czasopism, publiko-
wanie książek edukacyjnych, publikowanie książek i czaso-
pism elektronicznych w systemie on-line, publikowanie 
książek i recenzji, publikowanie książek instruktażowych, pu-
blikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, 
publikowanie magazynów konsumenckich, publikowanie 
materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publiko-
wanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, pu-
blikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie plakatów, publikowanie podręczników, publi-
kowanie recenzji, publikowanie tekstów edukacyjnych, reda-
gowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnia-
nie publikacji on-line, udostępnianie publikacji on-line 
[nie do pobrania], usługi programów informacyjnych dla ra-
dia lub telewizji, usługi publikacji, usługi publikowania cyfro-
wych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, 
usługi reporterskie, usługi w zakresie opracowania graficzne-
go, inne niż do celów reklamowych, usługi związane z pisa-
niem scenariuszy, wydawanie audiobooków, wydawanie 
czasopism, wydawanie czasopism i książek w postaci elek-
tronicznej, wydawanie katalogów, wydawanie prospektów, 
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, konferencje 
(organizowanie i prowadzenie -), kongresy (organizowanie 
i prowadzenie -), konkursy (organizowanie -) [edukacja lub 
rozrywka], organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja 
konkursów edukacyjnych, organizacja konkursów w dziedzi-
nie rozrywki, organizacja seminariów, organizacja wystaw 
do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja wy-
staw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach 
szkoleniowych, organizowanie ceremonii rozdania nagród, 
organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, orga-
nizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadza-
nie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzanie 
konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizo-
wanie zjazdów w celach rozrywkowych, organizowanie zjaz-
dów w celach szkoleniowych, organizowanie zjazdów w ce-
lach kulturalnych, organizowanie zjazdów w celach bizneso-
wych, prowadzenie konkursów w Internecie, prowadzenie 
kwizów, prowadzenie seminariów i kongresów, prowadzenie 
seminariów szkoleniowych, prowadzenie warsztatów i semi-
nariów w dziedzinie krytyki sztuki, prowadzenie warsztatów 
i seminariów na temat samoświadomości, prowadzenie wy-
staw w celach edukacyjnych, prowadzenie wystaw w celach 
kulturalnych, prowadzenie wystaw w celach rozrywkowych, 
przeprowadzanie konwencji, przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygo-
towywanie seminariów dotyczących szkoleń, usługi dorad-
cze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organi-
zowaniem i prowadzeniem kongresów, usługi doradcze i in-
formacyjne związane z przygotowywaniem, organizowa-
niem i prowadzeniem sympozjów, usługi doradcze i infor-
macyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem kolokwiów, usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem konferencji, produkcja nagrań audio i video oraz 

produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, doradztwo 
w zakresie produkcji filmów i muzyki, dzierżawa kin, dzierża-
wa urządzeń kinematograficznych, edycja nagrań audio, 
edycja nagrań wideo, edycja zdjęć, filmy kinowe (produkcja 
-), montaż filmów, nagrywanie i produkcja nagrań dźwięko-
wych, prezentacja nagrań wideo, prezentowanie progra-
mów radiowych, prezentowanie programów telewizyjnych, 
produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, pro-
dukcja edukacyjnych programów telewizyjnych, produkcja 
filmów, innych niż reklamowe, produkcja filmów na płytach 
DVD i CD-ROM, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja 
filmów telewizyjnych i kinowych, produkcja filmów w celach 
edukacyjnych, produkcja filmów wideo i DVD, produkcja na-
grań audiowizualnych, produkcja prezentacji audiowizual-
nych, projekcja filmów do celów technicznych, projekcja fil-
mów do celów medycznych, projektory filmowe i akcesoria 
do nich (wypożyczanie), przygotowywanie i realizacja pro-
gramów telewizyjnych i radiowych, przygotowywanie pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie pro-
gramów radiowych, udostępnianie multimedialnych progra-
mów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, 
szerokopasmowych bezprzewodowych i online, usługi edu-
kacyjne i instruktażowe, analizowanie wyników testów i da-
nych edukacyjnych dla osób trzecich, badania edukacyjne, 
coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], doradz-
two specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakre-
sie szkoleń, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, 
dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja, kursy samo-
świadomości [szkolenia], kursy szkoleniowe, kursy szkolenio-
we w zakresie rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe w za-
kresie badań i rozwoju, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, 
kursy w zakresie opracowywania programów i sprzętu kom-
puterowego, kursy w zakresie rozwoju osobistego, naucza-
nie, nauczanie w zakresie zdrowia, opracowywanie kursów 
edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie materiałów 
edukacyjnych, opracowywanie podręczników edukacyj-
nych, organizacja egzaminów [edukacja], organizacja i prze-
prowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja i prze-
prowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja i przepro-
wadzanie warsztatów i seminariów w zakresie samoświado-
mości, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja se-
minariów, organizacja szkoleń, organizacja zajęć, organizo-
wanie festiwali do celów edukacyjnych, organizowanie festi-
wali w celach szkoleniowych, organizowanie festiwali w ce-
lach edukacyjnych, organizowanie gier edukacyjnych, orga-
nizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji edukacyjnych, organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie kursów w szko-
łach dziennych dla dorosłych, organizowanie i prowadzenie 
edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, organizowanie 
i prowadzenie edukacyjnych grup psychoterapeutycznych, 
nie online, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzi-
nie edukacji, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie 
imprez edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyj-
nych, organizowanie kongresów edukacyjnych, organizowa-
nie kursów instruktażowych, organizowanie kursów szkole-
niowych, organizowanie kursów wykorzystujących metody 
nauczania na odległość, organizowanie kursów wykorzystu-
jących metody samokształcenia, organizowanie pokazów 
w celach edukacyjnych, organizowanie prezentacji do celów 
edukacyjnych, organizowanie programów szkoleniowych, 
organizowanie seminariów, organizowanie warsztatów, or-
ganizowanie wykładów, pokazy edukacyjne, produkcja i wy-
pożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, 
produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na pro-
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fesjonalnych seminariach, produkcja materiałów kursowych 
rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, produkcja 
materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonal-
nych kursach, prowadzenie edukacyjnych programów 
wspierających dla pracowników służby zdrowia, prowadze-
nie edukacyjnych programów wspierających dla pacjentów, 
prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie konferencji 
edukacyjnych, prowadzenie kursów, prowadzenie kursów 
edukacyjnych, prowadzenie kursów, seminariów i warszta-
tów, prowadzenie zajęć, przygotowywanie kursów eduka-
cyjnych i egzaminów, rozpowszechnianie materiałów eduka-
cyjnych, seminaria, szkolenia dla dorosłych, szkolenia eduka-
cyjne, szkolenia nauczycieli, szkolenia w dziedzinie biznesu, 
szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, trening oso-
bisty [szkolenie], trening rozwoju osobistego, udostępnianie 
filmów online nie do pobrania, udostępnianie informacji 
edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, 
udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, udzie-
lanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy 
danych lub za pośrednictwem Internetu, udzielanie informa-
cji i przygotowywanie raportów o postępach związanych 
z edukacją i szkoleniami, usługi doradcze dotyczące edukacji 
i szkoleń, usługi doradcze w zakresie edukacji, usługi doradz-
twa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, usłu-
gi doradztwa edukacyjnego, usługi edukacyjne, usługi edu-
kacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne dotyczące 
umiejętności komunikacyjnych, usługi edukacyjne świad-
czone dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla nauczy-
cieli dzieci, usługi edukacyjne świadczone za pośrednic-
twem telewizji, usługi edukacyjne świadczone przez placów-
ki wypoczynkowe, usługi edukacyjne świadczone przez tu-
rystyczne placówki wypoczynkowe, usługi edukacyjne 
świadczone za pośrednictwem programów telewizyjnych, 
usługi edukacyjne świadczone przez wyższe uczelnie [aka-
demie], usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły średnie wyższego po-
ziomu, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły wyższe, 
usługi edukacyjne świadczone przez uniwersytety, usługi 
edukacyjne w postaci kursów na poziomie uniwersyteckim, 
usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego naucza-
nia, usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, usługi 
edukacyjne w szkołach średnich, usługi edukacyjne w zakre-
sie nauczania aktorstwa, usługi edukacyjne w zakresie za-
pewniania kursów edukacyjnych, usługi edukacyjne w zakre-
sie sztuki, usługi edukacyjne z zakresu kina, usługi edukacyj-
ne związane z zabiegami terapeutycznymi, usługi edukacyj-
ne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, usłu-
gi egzaminowania (edukacyjne), usługi instytutów edukacyj-
nych, usługi nauki na odległość świadczone online, usługi 
organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, 
usługi trenerów osobistych, usługi w zakresie kształcenia uni-
wersyteckiego, usługi w zakresie przygotowywania progra-
mów nauczania, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, usłu-
gi w zakresie szkoleń i rekreacji, warsztaty w celach edukacyj-
nych, warsztaty w celach szkoleniowych, wypożyczanie ma-
teriałów dydaktycznych, wypożyczanie materiałów eduka-
cyjnych, wypożyczanie materiałów instruktażowych, wypo-
życzanie materiałów szkoleniowych, wyznaczanie standar-
dów edukacyjnych, wyznaczanie standardów szkoleń, wyż-
sze uczelnie [edukacja], zapewnianie edukacji, zapewnianie 
kursów dokształcających i doszkalających, zapewnianie kur-
sów edukacyjnych, zapewnianie kursów szkoleniowych 
w zakresie samoświadomości, zapewnianie kursów szkole-
niowych online, zapewnianie kursów szkoleniowych, zapew-
nianie szkoleń, kształcenia i nauczania, zapewnianie szkoleń 
online, zapewnianie szkoleń za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej, zapewnianie testów edukacyjnych 

i ocen w formie komputerowej, nauczanie, kształcenie, do-
radztwo zawodowe, edukacja, informacja o edukacji, usługi 
doradztwa zawodowego instruktaże, organizowanie i obsłu-
ga konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organi-
zowanie i obsługa seminariów i sympozjów, kształcenie 
praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów, orga-
nizowanie wystaw z dziedziny edukacji, pisanie tekstów in-
nych niż reklamowe, publikowanie tekstów innych niż rekla-
mowe, publikowanie elektroniczne online nie do pobrania, 
publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, wy-
pożyczanie książek oraz czasopism i innych materiałów dru-
kowanych, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, pora-
dy w zakresie edukacji lub kształcenia, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów edukacyjnych, organizowanie akcji 
edukacyjno-rozrywkowych, organizowanie szkoleń, wykła-
dów, warsztatów, seminariów, kursów, konferencji w zakresie 
psychologii, psychoterapii, psychiatrii, zdrowia psychiczne-
go, opieki społecznej, edukacja w zakresie problemów emo-
cjonalnych, zdrowia psychicznego, opieki społecznej, publi-
kowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamo-
we, wydawanie publikacji elektronicznych on-line, 42 usługi 
naukowe i technologiczne, badania dotyczące nauki, bada-
nia i analizy naukowe, badania naukowe, badania naukowe 
wspomagane komputerowo, doradztwo naukowe, doradz-
two w zakresie badań naukowych, opracowywanie metod 
testowych, publikowanie informacji naukowych, sporządza-
nie raportów dotyczących badań naukowych, sporządzanie 
raportów naukowych, świadczenie usług badawczych, udo-
stępnianie informacji naukowych, udzielanie informacji doty-
czących badań naukowych, usługi badawcze, usługi badaw-
czo-rozwojowe, usługi doradcze dotyczące nauki, usługi 
doradcze w zakresie nauki, usługi w zakresie badań nauko-
wych, usługi w zakresie opracowywania metod testowania, 
usługi w zakresie testów naukowych, 44 usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi medyczne, usługi tera-
peutyczne, pomoc psychologiczna, usługi psychologów 
i psychoterapeutów, usługi prowadzenia warsztatów psy-
choterapeutycznych, usługi prowadzenia terapii indywidual-
nych oraz grupowych i rodzinnych z zakresu zdrowia psy-
chicznego, organizowanie warsztatów terapii zajęciowej, 
psychiatria, usługi psychiatryczne, konsultacje psychiatrycz-
ne, testy psychiatryczne, lecznice prywatne, porady psycho-
logiczne, psychoterapia indywidualna i grupowa, pomoc 
medyczna w zakresie chorób psychicznych i zaburzeń emo-
cjonalnych, hipnoterapia, leczenie uzależnień, muzykotera-
pia w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, 
opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, pomoc 
osobom w rzucaniu palenia, poradnictwo w zakresie odchu-
dzania, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi 
w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

(210) 470107 (220) 2017 04 06
(731) E-TOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) eTOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE

(531) 01.01.02, 01.01.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 41 bukmacherstwo, hazard, udzielanie informa-
cji związanych z końmi wyścigowymi, udzielanie informacji 
związanych z wyścigami, usługi hazardowe on-line, usługi 
informacyjne dotyczące wyścigów, usługi organizowania za-
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kładów, usługi w zakresie zakładów piłkarskich, usługi zwią-
zane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, 
zakłady, zakłady konne.

(210) 470109 (220) 2017 04 06
(731) E-TOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) eTOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE

(531) 01.01.02, 01.01.09, 26.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 41 bukmacherstwo, hazard, udzielanie informa-
cji związanych z końmi wyścigowymi, udzielanie informacji 
związanych z wyścigami, usługi hazardowe on-line, usługi 
informacyjne dotyczące wyścigów, usługi organizowania za-
kładów, usługi w zakresie zakładów piłkarskich, usługi zwią-
zane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, 
zakłady, zakłady konne.

(210) 470111 (220) 2017 04 06
(731) E-TOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ETOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE
(510), (511) 41 bukmacherstwo, hazard, udzielanie informa-
cji związanych z końmi wyścigowymi, udzielanie informacji 
związanych z wyścigami, usługi hazardowe on-line, usługi 
informacyjne dotyczące wyścigów, usługi organizowania za-
kładów, usługi w zakresie zakładów piłkarskich, usługi zwią-
zane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, 
zakłady, zakłady konne.

(210) 470116 (220) 2017 04 06
(731) E-TOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) E-TOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE
(510), (511) 41 bukmacherstwo, hazard, udzielanie informa-
cji związanych z końmi wyścigowymi, udzielanie informacji 
związanych z wyścigami, usługi hazardowe on-line, usługi 
informacyjne dotyczące wyścigów, usługi organizowania za-
kładów, usługi w zakresie zakładów piłkarskich, usługi zwią-
zane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, 
zakłady, zakłady konne.

(210) 470119 (220) 2017 04 06
(731) E-TOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) eTOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE

(531) 01.01.02, 01.01.09, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 bukmacherstwo, hazard, udzielanie informa-
cji związanych z końmi wyścigowymi, udzielanie informacji 
związanych z wyścigami, usługi hazardowe on-line, usługi 
informacyjne dotyczące wyścigów, usługi organizowania za-
kładów, usługi w zakresie zakładów piłkarskich, usługi zwią-
zane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, 
zakłady, zakłady konne .

(210) 470249 (220) 2017 04 10
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SutriHeal
(510), (511) 3 kosmetyki ochronne, preparaty do higieny, 
5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność 
dietetyczna do celów medycznych, żywność do celów me-
dycznych, preparaty do celów medycznych, maści, płyny, 
żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, kro-
ple do celów medycznych, plastry do celów medycznych, 
materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych, 
środki i preparaty higieniczne do celów medycznych.

(210) 470362 (220) 2017 04 11
(731) KOŁODZIEJCZYK EWA, Żary
(540) 

(531) 03.11.10
(510), (511) 16 książki, książeczki, art. biurowe, przyrządy 
do pisania, 25 buty, czapki, kalosze, odzież gotowa, piżamy, 
28 gry, pluszowe zabawki, zabawki, kręgle.

(210) 470363 (220) 2017 04 11
(731) KOŁODZIEJCZYK EWA, Żary
(540) cziczi
(510), (511) 16 książki, książeczki, art. biurowe, przyrządy 
do pisania, 25 buty, czapki, kalosze, odzież gotowa, piżamy, 
28 gry, pluszowe zabawki, zabawki, kręgle.

(210) 470479 (220) 2017 04 13
(731) SENSE AND BODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Girls’ Best Friend

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, tusze do rzęs, 21 gąbki 
do makijażu, grzebienie, pędzle kosmetyczne, przybory ko-
smetyczne, puszki do pudru, szczotki, 44 salony piękności.

(210) 470572 (220) 2017 04 18
(731) BEAUTY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) privist.
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(531) 27.05.01, 29.01.03, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 35 zapewnienie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług.

(210) 470628 (220) 2017 04 19
(731) MAŁOPOLSKA IZBA RZEMIOSŁA 

I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Kraków
(540) ŚWIĘTY ELIGIUSZ

(531) 29.01.02, 27.05.01, 02.01.03, 02.01.17, 24.05.01
(510), (511) 14 medale, wyroby jubilerskie, statuetki z meta-
li szlachetnych, 41 organizowanie rankingów i plebiscytów 
wśród rzemieślników w tym złotników, działania związane 
z prowadzeniem przedsięwzięcia dotyczącego przyznania 
medalu Świętego Eligiusza, organizowanie i prowadzenie: 
ceremonii połączonych z wręczaniem nagród, imprez mają-
cych charakter współzawodnictwa pomiędzy uczestnikami, 
konkursów, seminariów, konferencji, spotkań, gali, publikacje 
elektroniczne on-line, publikowanie tekstów i prezentacji 
multimedialnych innych niż reklamowe.

(210) 470892 (220) 2017 04 25
(731) MEDIA SERWIS M. KRZOSEK SPÓŁKA JAWNA,  

Stara Błotnica
(540) sound gallery lemon

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 działalność rozrywkowa, usługi klubowe 
w zakresie rozrywki, prowadzenie obiektów w celach świad-
czenia usług rozrywkowych, usługi świadczone przez kluby, 
organizowanie imprez muzycznych, organizowanie imprez 
w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie im-
prez w celach towarzysko - rozrywkowych, organizowanie, 
prowadzenie i obsługa imprez w celach organizowania 
i prowadzenia klubów muzycznych, organizowanie, obsłu-
ga i prowadzenie koncertów muzycznych, organizowanie 
i planowania rozrywki, widowisk i występów artystycznych, 
imprezy kulturalne, organizowanie wydarzeń kulturalnych, 
rozrywkowych, rozrywka na żywo, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do celów rozrywkowych, udzielanie i rozpowszech-
nianie informacji dotyczących rozrywki, usługi rozrywkowe 
świadczone w klubach nocnych, usługi występów grup 

muzycznych i muzyków na żywo, widowiska muzyczne, 
występy muzyczne i piosenkarskie, zarządzanie koncerta-
mi i imprezami rozrywkowymi, informacja o wymienionych 
usługach.

(210) 471095 (220) 2017 04 28
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) 1936 TYMBARK LEMONIADA Oryginalna receptura

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 05.07.12, 05.07.13, 19.07.01
(510), (511) 32 lemoniada.

(210) 471144 (220) 2017 04 29
(731) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną

(540) pasztet jubileuszowy
(510), (511) 29 pasztety, pasztety mięsne, pasztety drobio-
we, pasztety mięsne z warzywami i/lub grzybami i/lub przy-
prawami i/lub ziołami,.

(210) 471297 (220) 2017 05 08
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON SINCE 1963 KURCZAK CURRY ZUPA 

BŁYSKAWICZNA O SMAKU KURCZAKA OSTRA CURRY 
CHICKEN FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP (HOT)
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.07.01, 08.07.03, 11.03.05, 11.03.14
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy 
i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, su-
szone warzywa, koncentraty, oleje i tłuszcze jadalne, bły-
skawiczne zupy miso, zupy w proszku, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu 
artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo 
w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie tar-
gów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materia-
łów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, 
zup błyskawicznych, informacja handlowa, promocja 
sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, 
usługi organizowania programów lojalnościowych, rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, 
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i pro-
wadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów 
spożywczych, zup błyskawicznych.

(210) 471300 (220) 2017 05 08
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON SINCE 1963 KURCZAK ŁAGODNY ZUPA 

BŁYSKAWICZNA O SMAKU KURCZAKA ŁAGODNA 
MILD CHICKEN FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP 
(MILD)

(531) 08.07.01, 08.07.03, 11.03.05, 11.03.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy 
i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, su-
szone warzywa, koncentraty, oleje i tłuszcze jadalne, bły-
skawiczne zupy miso, zupy w proszku, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu 
artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo 
w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie tar-
gów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materia-
łów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, 
zup błyskawicznych, informacja handlowa, promocja 
sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, 
usługi organizowania programów lojalnościowych, rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, 
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i pro-
wadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów 
spożywczych, zup błyskawicznych.

(210) 471301 (220) 2017 05 08
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU

(540) VIFON SINCE 1963 1 2 3 MSG GLUTAMINIAN FREE 
GLUTEN FREE Vigor Noodles GINSENG Instant 
noodle soup - mild

(531) 11.03.14, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.16, 
26.04.18, 27.07.01, 25.01.01, 05.09.01

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

(210) 471305 (220) 2017 05 08
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON SINCE 1963 OSTRO--KWAŚNA ZUPA 

BŁYSKAWICZNA OSTRA HOT AND SOUR INSTANT 
NOODLE SOUP (HOT)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.07.01, 08.07.03, 11.03.05, 11.03.14, 
05.09.21, 03.09.16

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

(210) 471577 (220) 2017 05 12
(731) GRUPA JANISZ SPÓŁKA AKCYJNA CAR REPUBLIC 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pruszcz Gdański
(540) CARREPUBLIC CARS & SERVICE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 świadczenie usług w zakresie reklamy sprze-
daży towarów i sklepów z częściami i akcesoriami w branży 
samochodowej, usługi sprzedaży pojazdów samochodo-
wych, usługi w zakresie informacji gospodarczej dostarcza-
jącej technik samochodowych, świadczenie usług reklamo-
wych na rzecz osób trzecich co do możliwości wynajmu 
środków transportu samochodowego, usługi w zakresie 
badań marketingowych świadczone poprzez komputerowe 
bazy danych dla potrzeb sprzedaży towarów i sklepów z czę-
ściami i akcesoriami w branży samochodowej, oraz sprzedaży 
usług serwisowych w branży motoryzacyjnej, usługi w dzie-
dzinie administrowania działalnością gospodarczą w branży 
motoryzacyjnej, usługi konsultacyjne dotyczące zarządza-
nia serwisami motoryzacyjnymi, usługi wyceny działalności 
gospodarczej w dziedzinie motoryzacji, usługi w zakresie 
badań dotyczących działalności gospodarczej w dziedzinie 
motoryzacji, usługi planowania zasobów przedsiębiorstwa 
w zakresie części do pojazdów samochodowych dla potrzeb 
floty samochodowej, usługi specjalistów w dziedzinie wydaj-
ności w branży usług motoryzacyjnych, doradztwo w dzie-
dzinie zarządzania działalnością gospodarczą w branży 
usług motoryzacyjnych, usługi sklepu, hurtowni lub składu 
konsygnacyjnego oferującego części i usługi samochodowe, 
36 usługi informacyjne dotyczące nieruchomości i ubez-
pieczeń, usługi administrowania majątkiem nieruchomym 
osób trzecich, oraz administrowania środkami transportu 
lądowego o znacznej wartości, usługi agencji celnej w zakre-
sie obrotu środkami transportu lądowego o znacznej war-
tości, usługi agencji kredytowej w zakresie nabywania przez 
osoby trzecie środków transportu lądowego, usługi agencji 
mieszkaniowej, usługi agencji pośrednictwa w handlu nie-
ruchomościami, usługi doradztwa finansowego w sprawach 
obrotu środkami transportu lądowego, doradztwo w spra-
wach ubezpieczeniowych środków transportu lądowego 
o znacznej wartości, usługi dzierżawy majątku nieruchome-
go, usługi dzierżawy środków transportu lądowego, usługi 
finansowania pożyczek na zakup środków transportu lądo-
wego, usługowa informacja o dostępnych wariantach ubez-
pieczenia komunikacyjnego, usługi udzielania kredytów ra-
talnych, usługi szacowania i wyceny majątku nieruchomego, 
usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi pośrednic-
twa w sprawach majątku nieruchomego, usługi zawierania 
umów ubezpieczenia od wypadków, usługi w zakresie li-
kwidacji szkód komunikacyjnych, wycena antycznych środ-
ków transportu lądowego, wycena majątku nieruchomego, 
usługi wynajmowania mieszkań, wynajmowania pomiesz-
czeń biurowych i nieruchomości, informacja o powyższych 

usługach, 37 usługi wulkanizacyjne i bieżnikowanie opon, 
usługowa budowa pawilonów i stacji obsługi samochodów, 
usługi budownictwa przemysłowego, usługowe czyszczenie 
pojazdów, usługowa eliminacja zakłóceń w instalacji elek-
trycznej pojazdów samochodowych, instalacja, konserwacja 
i naprawy maszyn i urządzeń służących do eksploatacji stacji 
obsługi samochodów, instalowanie i naprawa elektrycznych 
urządzeń w samochodach, instalowanie i naprawy samo-
chodowych alarmów przeciw włamaniom, instalowanie oraz 
naprawa samochodowych urządzeń klimatyzacyjnych, usłu-
gowe instalowanie, konserwacja, programowanie i naprawy 
komputerów samochodowych i komputerów diagnostycz-
nych w stacjach obsługi samochodów, usługowe lakiero-
wanie pojazdów samochodowych, usługowy montaż i na-
prawy instalacji ogrzewania w pojazdach samochodowych, 
usługowy montaż i naprawa silników samochodowych, 
usługowe mycie pojazdów, usługi naprawy pojazdów, usługi 
naprawy tapicerski samochodowej, usługowe smarowanie 
pojazdów, usługi stacji obsługi samochodów, usługi wyko-
nawstwa budowlanego, usługi zabezpieczania pojazdów 
przed korozją, informacja o powyższych usługach.

(210) 471739 (220) 2017 05 16
 (310) 21966343 (320) 2016 11 21 (330) CN
(731) ROYAL CANIN S.A.S., Aimargues, FR
(540) ROYAL

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 31 drzewa, zioła ogrodowe, świeże, zwierzęta 
(żywe), owoce, świeże, warzywa, świeże, nasiona roślin, ro-
śliny, kwiaty, naturalne, artykuły spożywcze dla zwierząt, 
karma dla zwierząt domowych, artykuły jadalne do żucia dla 
zwierząt, papier pokryty piaskiem dla zwierząt domowych 
[ściółka], piasek aromatyczny dla zwierząt domowych [ściół-
ka], żywność dla bydła, darń, skorupiaki [żywe], przynęta 
[żywa], krzewy, ziarna [zboże], surowe drewno, rośliny, suszo-
ne, do dekoracji, pasza, napoje dla zwierząt domowych.

(210) 471845 (220) 2017 05 18
(731) MIASTO KALISZ, Kalisz
(540) Kalisz. Dopisz swoją historię.
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, aparaty pamię-
ciowe, dyski, pendrive, banki energii, pamięci komputerowe, 
karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, urządzenia i osprzęt 
elektryczny i elektroniczny do współpracy z komputerem, 
komputerowy sprzęt peryferyjny, komputerowe urządze-
nia peryferyjne, notesy elektroniczne, notesy komputero-
we, myszy komputerowe, joysticki, utrwalone na nośnikach 
informacje i dane, programy komputerowe, interaktywne 
oprogramowanie komputerowe zapewniające informacje 
co do nawigacji i podróży, publikacje elektroniczne, 14 bre-
loczki do kluczy, broszki, ozdobne monety i medale okolicz-
nościowe, spinki do mankietów, spinki do krawatów, szpilki 
ozdobne, zegarki, ozdoby z bursztynu, ozdoby ze srebra, 
figurki z metali szlachetnych, emblematy z metali szlachet-
nych, pudełka z metali szlachetnych, szkatułki, 16 papier, 
karton, wyroby z tych materiałów, a mianowicie albumy, 
afisze, plakaty, bloczki do pisania, foldery, akwarele, grafiki, 
reprodukcje graficzne, atlasy, mapy geograficzne, przewod-
niki, wydawnictwa kartograficzne, plany, broszury, karty 
okolicznościowe, widokówki, pocztówki, koperty, papeterie, 
chorągiewki papierowe, sztandary papierowe, czasopisma, 
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periodyki, magazyny, komiksy, dzienniki, gazety, druki, ulot-
ki, emblematy, fotografie, kalendarze, katalogi, koperty, karty 
pocztowe, pocztówki, książki, zakładki do książek, nalepki, 
nalepki reklamowe, odbitki, notesy, przybory do pisania, 
publikacje, wydawnictwa, śpiewniki, repertuary drukowane, 
drukowane publikacje i rozkłady, skrypty, szyldy z papieru 
lub z tektury, tablice i arkusze ogłoszeniowe z papieru lub 
z tektury, znaczki pocztowe, bilety komunikacji miejskiej, 
czapeczki z papieru, torby do pakowania z papieru, folie 
z tworzyw sztucznych do pakowania, artykuły do pakowania 
i przechowywania, pudełka z papieru lub tektury, materiały 
piśmienne, artykuły biurowe, wyroby papiernicze i introliga-
torskie, klisze drukarskie, ramki na fotografie, 18 walizy, waliz-
ki, torby podróżne, komplety podróżne, torby, torby na za-
kupy, plecaki, portfele, portmonetki, etui na klucze, portfele 
na karty wizytowe, opakowania ze skóry, parasole i parasolki, 
pokrowce na parasole, parasole ogrodowe, 20 statuetki, fi-
gurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje, wyroby artystyczne, 
rzeźby wykonane z takich materiałów jak: drewno, wosk, 
gips lub z tworzyw sztucznych zawarte w tej klasie, dmu-
chane balony reklamowe, dekoracje wiszące, ozdoby stoło-
we z drewna, tworzyw sztucznych, drewniane pudła i pu-
dełka do przechowywania, kasetki i szkatułki nie z metalu, 
pojemniki z kości, z rogu, z trzciny, ramy do obrazów, ramki 
na zdjęcia zawarte w tej klasie, skrzynki pocztowe niemetalo-
we i niemurowane, drzewce flagowe, stojaki do wystawiania 
gazet, muszle, tablice na ogłoszenia, obiekty nadmuchiwane 
powietrzem do reklam, stoiska wystawowe, szyldy z drewna 
lub tworzyw sztucznych, 21 statuetki, figurki, dzieła sztuki, 
ozdoby i dekoracje, wyroby artystyczne wykonane z takich 
materiałów jak porcelana, terakota lub szkło zawarte w tej 
klasie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte 
w innych klasach, przybory kuchenne i gospodarstwa do-
mowego oraz pojemniki, 25 odzież, koszulki, podkoszulki, 
koszulki polo, T-shirty, T-shirty z nadrukami okolicznościo-
wymi, nakrycia głowy, czapki, czapeczki, czapeczki oko-
licznościowe, 26 paski do noszenia (smycze), wstęgi do de-
korowania, emblematy ozdobne, opaski na ręce, numery 
startowe, wstęgi do dekorowania, 28 gry i zabawki, artykuły 
i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne, zabawki pluszowe, 
30 czekolada, wyroby czekoladowe, batony, pralinki, ciastka 
czekoladowe, wyroby piekarnicze, herbatniki, wafle, ciasta, 
ciastka, ciasteczka, wyroby cukiernicze, słodycze, trufle, cu-
kierki, galaretki owocowe, chipsy, płatki kukurydziane, kawa 
i namiastki kawy, wyroby z udziałem kawy, kakao i wyroby 
na bazie kakao, 35 usługi w zakresie reklamy i działalności 
informacyjnej, organizowanie, prowadzenie i obsługa kam-
panii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, 
prezentacji, organizowanie giełd, aukcji i wystaw w celach re-
klamowych i handlowych, organizowanie pokazów i wystaw 
towarów i usług, organizowanie targów handlowych i rekla-
mowych, administrowanie wystawami, pokazami i konkur-
sami, promocja gospodarcza, usługi promocji gospodar-
czej gminy i podmiotów powiązanych z gminą, informacja 
o działalności gospodarczej i handlowej, doradztwo w za-
kresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, 
usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, dys-
trybucja materiałów reklamowych (ulotki, druków, prospek-
tów, broszur), rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
w tym ogłoszeń prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz 
podczas imprez zbiorowych, publikowanie tekstów reklamo-
wych, usługi w zakresie kreowania wizerunku gminy, w tym 
poprzez reklamę i promocję działań podejmowanych przez 
Gminę i podmioty powiązane z Gminą w związku z ich dzia-
łalnością gospodarczą, kulturalną i handlową, wynajmowanie 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizowanie 
dystrybucji materiałów promocyjnych, 41 organizowanie 

konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów 
i wykładów, organizowanie imprez rozrywkowych, festiwali, 
festiwali telewizyjnych, artystycznych, naukowych, kultural-
nych, rekreacyjnych, sportowych, plenerowych, festynów, 
estradowych, koncertów, widowisk multimedialnych, wido-
wisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub 
laserów, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozryw-
kowych, organizowanie loterii, konkursów, turniejów, orga-
nizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, 
organizowanie konferencji i wykładów o tematyce kulinar-
nej, kultury żywienia, zdrowej żywności i zdrowego odży-
wiania, organizowanie targów zdrowej żywności i zdrowe-
go odżywiania, organizowanie targów i festiwali związane 
z propagowaniem kuchni innych narodów, organizowanie 
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, w zakresie edu-
kacji na temat zdrowej żywności i zdrowego odżywiania, 
organizowanie zawodów sportowych, imprez i konkursów 
o charakterze sportowym, usługi związane z organizacją wy-
poczynku, popularyzowanie sportu, informacja o imprezach 
rozrywkowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze, publiko-
wanie książek, przewodników turystycznych, wydawanie na-
grań na kasetach i płytach CD, publikacja elektroniczna on-Ii-
ne książek i periodyków, obsługa publikacji elektronicznych 
on-line, usługi promocji w zakresie imprez rozrywkowych, 
kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych i związanych z or-
ganizacją wypoczynku oraz w zakresie wydawnictw i nagrań 
na kasetach i płytach CD, telefoniczne udzielanie informacji 
o imprezach sportowych, rozrywkowych, edukacyjnych, raj-
dach, o organizowanych zawodach sportowych i imprezach 
o charakterze sportowym, edukacyjnych oraz w zakresie 
organizacji wypoczynku, usługi promocji w zakresie imprez 
rozrywkowych, festiwali, festiwali muzycznych, artystycz-
nych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, koncertów 
i związanych z organizacją wypoczynku oraz w zakresie 
wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach CD i DVD, te-
lefoniczne udzielanie informacji o imprezach kulturalnych, 
festiwalach telewizyjnych, rozrywkowych, naukowych, edu-
kacyjnych, o organizowanych konferencjach, seminariach, 
zjazdach, przedstawieniach teatralnych, wystawach kultu-
ralnych i edukacyjnych oraz w zakresie organizacji wypo-
czynku, 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie restauracji, 
prowadzenie kawiarni kafeterii, winiarni, pubów, prowadze-
nia barów, snack-barów, barów sałatkowych, barów szybkiej 
obsługi, barów samoobsługowych, prowadzenie pizzerii, 
prowadzenie pierogami, prowadzenie stołówek, usługi ho-
telarskie, usługi hoteli, hosteli, moteli, pensjonatów.

(210) 471998 (220) 2017 05 22
(731) PRAKTIKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza
(540) Praktiker

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w przemyśle, pracach 
naukowych, rolnictwie ogrodnictwie i leśnictwie, mieszan-
ki do gaszenia ognia, preparaty do odpuszczania i lutowa-
nia, preparaty chemiczne do konserwowania artykułów 
spożywczych, środki garbarskie, kleje do celów przemysło-
wych, detergenty przeznaczone dla procesów produkcyj-
nych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone 
dla przemysłu, podłoża hodowlane, nawozy i środki che-
miczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
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preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i dru-
kowania, skrobia przeznaczona dla procesów produkcyj-
nych i przemysłu, sole do celów przemysłowych, środki fil-
tracyjne chemiczne i niechemiczne zawarte w tej klasie, 
substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce 
naturalne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, żywice 
sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, 2 farby, pokosty, 
lakiery, środki zabezpieczające przed rdzą i przed psuciem 
się drewna, barwniki, bejce, żywice naturalne w stanie suro-
wym, metale w postaci folii i proszku dla malarzy, dekorato-
rów, drukarzy i artystów, koloranty, pigmenty i tusze, po-
włoki, rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwni-
ków i tuszów, 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, 
środki toaletowe, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne 
i polerskie, środki wybielające i inne substancje stosowane 
w praniu, mydła, produkty perfumeryjne, kosmetyki, lotio-
ny do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
środki do czyszczenia zębów, preparaty do pielęgnacji 
zwierząt, 4 energia elektryczna, mieszaniny pochłaniające 
kurz, nawilżające i wiążące, paliwa i materiały oświetlenio-
we, smary, przemysłowe tłuszcze i oleje, woski i płyny świe-
ce i knoty do oświetlenia, 5 preparaty i artykuły do tępienia 
szkodników, pestycydy, fungicydy, herbicydy, preparaty 
i artykuły higieniczne, suplementy diety i preparaty diete-
tyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, preparaty farmaceutyczne 
i weterynaryjne, żywność dla niemowląt, plastry, środki 
opatrunkowe, dezynfektanty, 6 drobne wyroby metalowe, 
metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe 
konstrukcje i budynki przenośne, metalowe materiały i ele-
menty budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały 
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półprodukta-
mi, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowa-
nia, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metale 
nieszlachetne i ich stopy, materiały z metalu do trakcji kole-
jowych, kable nieelektryczne i drut z metali nieszlachet-
nych, metalowe przewody i rury, sejfy, rudy metali, 7 dys-
trybutory automatyczne, generatory elektryczności, ma-
szyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny 
rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu 
wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i wenty-
latory, roboty przemysłowe, urządzenia do przenoszenia 
i transportu, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące 
i piorące, maszyny do obróbki metalu, drewna i tworzyw 
sztucznych, maszyny do przemysłu chemicznego, rolnic-
twa, górnictwa, maszyny włókiennicze, maszyny dla prze-
mysłu spożywczego, napędy i silniki (inne niż do pojazdów 
lądowych), sprzężenie maszynowe i części składowe prze-
kładni (z wyjątkiem pojazdów lądowych), narzędzia rolni-
cze inne niż o napędzie ręcznym, inkubatory do jaj, 8 broń 
sieczna i obuchowa, podnośniki, przybory do higieny i pie-
lęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, przyrządy do przygoto-
wywania żywności, noże kuchenne i przybory do cięcia, 
sztućce do jedzenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrzą-
dy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i kon-
serwacji, ręczne narzędzia i urządzenia do celów rolniczych, 
ogrodniczych i leśniczych, do budowy maszyn, aparatów 
i pojazdów, a także techniki budowlanej, wyroby nożowni-
cze, brzytwy, 9 urządzenia i przyrządy elektryczne, do po-
miaru wagi, sprawdzające (nadzorcze), do ratowania życia 
i do nauczania, urządzenia i przyrządy przewodzące, prze-
łączania, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-steru-
jące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki informacji, 
dyski z nagraniami, automatyczne maszyny sprzedające 
i mechanizmy do aparatów uruchamianych żetonami, kasy 
rejestrujące, maszyny liczące, urządzenia do przetwarzania 

informacji i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, apa-
ratura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, ma-
gnesy, magnetyzery i demagnetyzery, przyrządy miernicze, 
do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, 
sprzęt do nurkowania, urządzenia do badań naukowych 
i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urzą-
dzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą 
energii elektrycznej, urządzenia nawigacyjne, naprowadza-
jące, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, 
urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne 
i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sy-
gnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
11 akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wod-
nych i gazowych, filtry do użytku przemysłowego i domo-
wego, instalacje do obróbki przemysłowej, instalacje i urzą-
dzenia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia 
i zamrażania, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wenty-
lacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urzą-
dzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanita-
cji, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, palniki, bojlery 
i podgrzewacze, przewody i urządzenia do transportu ga-
zów spalinowych, urządzenia do gotowania, podgrzewa-
nia, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, urządzenia 
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, urządzenia 
do wytwarzania pary, urządzenia do opalania się, zapalnicz-
ki i zapalarki, 12 pojazdy i środki transportu, 13 broń i amu-
nicja, materiały i urządzenia wybuchowe inne niż broń, po-
ciski, ognie sztuczne, 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, ka-
mienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, 
kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, przyrządy 
do mierzenia czasu, przyrządy zegarmistrzowskie i chrono-
metryczne, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, 
16 materiały introligatorskie, fotografie, artykuły papierni-
cze, materiały przylepne do papieru listowego lub do użyt-
ku domowego, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wy-
jątkiem mebli), materiały instruktażowe i dydaktyczne 
(z wyjątkiem urządzeń), taśmy drukarskie, matryce do druku 
ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, mo-
dele architektoniczne, kleje do materiałów papierniczych 
lub do użytku domowego, materiały drukowane, materiały 
filtracyjne z papieru, materiały i środki dla artystów i do de-
koracji, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, pa-
pier i karton, tektura, torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, 17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, 
giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym za-
wory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie nie-
metalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia, kauczuk, guta-
perka, guma, azbest, mika, tworzywa sztuczne w formie 
wyciśniętej do użytku w produkcji, materiały uszczelniające 
i ochronne, rury drenażowe niemetalowe, 18 laski, kijki mar-
szowe i trekkingowe, parasole i parasolki, walizy, torby po-
dróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przeno-
szenia, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, skóra 
i imitacja skóry, skóra zwierzęca, skóra surowa, uprząż i wy-
roby siodlarskie, 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osło-
ny okienne, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownic-
twie, asfalt, pak i bitumy, statuetki i dzieła sztuki wykonane 
z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte 
w tej klasie, pomniki niemetalowe, 20 lustra, ramy do obra-
zów, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, drabi-
ny i ruchome schody, niemetalowe, meble i akcesoria me-
blowe wyposażenia domu, plansze, stoiska wystawowe 
i oznakowanie, niemetalowe, pojemniki, i spinacze i uchwy-
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ty do nich, niemetalowe, statuetki, figurki, dzieła sztuki, 
ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak 
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte 
w tej klasie, 21 przybory kosmetyczne i toaletowe oraz arty-
kuły łazienkowe, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszcze-
nia, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z ta-
kich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte 
w tej klasie, szczotki i inne artykuły do czyszczenia, materia-
ły do wyrobu szczotek, szkło nieprzetworzone i półprze-
tworzone, będące półproduktem, zastawa stołowa, przy-
bory kuchenne i pojemniki, przybory kuchenne lub gospo-
darstwa domowego oraz pojemniki (nie z metali szlachet-
nych lub pokryte nimi), grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjąt-
kiem pędzli dla malarzy), wyroby szklane, porcelana i wyro-
by ceramiczne zawarte w tej klasie, 22 materiały do wyście-
łania i wypychania, nieprzetworzone włókna tekstylne 
i ich zamienniki, liny, sznurki, sieci, namioty, markizy, plan-
deki, żagle, worki i torby zawarte w tej klasie, włókna suro-
we włókiennicze, 24 materiały tekstylne do filtrowania, wy-
roby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, narzuty 
na łóżka i obrusy, tapety ścienne z materiałów tekstylnych, 
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 27 materiały do pokry-
wania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, 
pokrycia ścian i sufitów, dywany, kobierce, dywaniki, maty 
i wykładziny, linoleum, obicia ścienne nie z materiałów tek-
stylnych, 28 dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, gry, 
zabawki i akcesoria do zabawy, wyposażenie placów zabaw 
i wesołych miasteczek, artykuły gimnastyczne i sportowe, 
31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 
ściółka dla zwierząt, żywe zwierzęta, organizmy do hodow-
li, zboża, owoce i warzywa świeże, ziarna, naturalne rośliny 
i kwiaty, artykuły spożywcze dla zwierząt, słód, 34 artykuły 
do użytku z tytoniem, tytoń i produkty tytoniowe (w tym 
substytuty tytoniu), waporyzatory osobiste i papierosy 
elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, zapałki, artyku-
ły dla palaczy, 35 reklama, usługi w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, administrowanie działalności 
handlowej, czynności biurowe, usługi sprzedaży oraz han-
del detaliczny artykułami budowlanymi, konstrukcyjnymi, 
dla majsterkowiczów, ogrodniczymi i innymi wyrobami 
konsumpcyjnymi dla branży „zrób to sam”, 37 usługi bu-
dowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, wy-
pożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych 
i służących do rozbiórki, zwalczanie szkodników i dezynfek-
cja, naprawa urządzeń budowlanych, dla majsterkowiczów 
i ogrodniczych, usługi instalacyjne, 40 produkcja rzemieślni-
cza na zamówienie i montowanie wykonanych elementów, 
obróbka i przetwarzanie materiałów, obróbka tekstyliów, 
skóry i futer, recykling i uzdatnianie odpadów, uzdatnianie 
i oczyszczanie powietrza i wody, wytwarzanie energii, dru-
kowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, powielanie nagrań 
audio i video, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi 
projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjny-
ch,testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jako-
ści, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, 
usługi w zakresie technologii informacyjnych, 43 tymczaso-
we zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia w żywność i napo-
je, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stoło-
wej, hotele dla zwierząt, 44 usługi w zakresie rolnictwa, 
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi weterynaryjne, 
usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi w zakresie hi-
gieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie opieki zdro-
wotnej dla ludzi, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapew-
niania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(210) 472147 (220) 2017 05 25
(731) VIZARRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) MARCUS KERR The Wedding Concept

(531) 27.05.01, 03.07.01, 03.07.16, 03.07.19, 03.07.24, 26.11.01
(510), (511) 14 breloki, biżuteria, bransoletki, kolczyki, spinki 
do krawatów, łańcuszki, spinki do mankietów, etui na zegar-
ki, zegarki, bransoletki do zegarków, koperty do zegarków, 
zegary, medaliony, naszyjniki, obrączki, szpilki ozdobne, 
sprzączki z metali szlachetnych, 18 wyroby i artykuły galante-
ryjne ze skóry i materiałów skóropodobnych takie jak: dyplo-
matki, aktówki, kufry, torby, torebki, torby podróżne, teczki, 
etui na klucze, kasetki ze skóry, pasy i paski skórzane, port-
fele, portmonetki, sakiewki, sakwy, walizki, walizy, skórzane 
pudła na kapelusze, łańcuszki do portfeli nie z metali szla-
chetnych, siatki na zakupy, pokrowce podróżne na ubrania, 
parasole, parasolki, nosidełka dla dzieci, pasy i paski skórzane 
inne niż odzież, 25 odzież, odzież ślubna, obuwie, nakrycia 
głowy, kurtki, bluzy, szale, szaliki, apaszki, chusty, podko-
szulki, T-shirty, koszule, bluzki, pulowery, krawaty, plastrony, 
muszki, suknie, suknie ślubne, sukienki, rękawiczki, marynar-
ki, spodnie, garnitury, kamizelki, bezrękawniki, bielizna, pod-
wiązki, biustonosze, staniki, majtki, buty, półbuty, etole, kape-
lusze, czapki, palta, peleryny, pończochy, skarpetki, rajstopy, 
rajtuzy, woalki, żakiety, kostiumy, pasy i paski z materiałów 
tekstylnych, pasy i paski skórzane jako odzież, futra, 35 usługi 
doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej handlowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością 
gospodarczą handlową, usługi doradztwa w zakresie organi-
zowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, 
pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej handlowej, usługi księgowości i rachunkowości, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży, obuwia, nakryć gło-
wy oraz akcesoriów ślubnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
za pośrednictwem internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy 
oraz akcesoriów ślubnych, usługi informacji handlowej do-
tyczącej odzieży, obuwia, nakryć głowy oraz akcesoriów 
ślubnych, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wy-
staw celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania rynku, usługi 
w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów i pre-
zentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, pro-
mocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla 
komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie do-
kumentów, wycena działalności gospodarczej, audyt, pozy-
skiwania informacji o działalności gospodarczej, prognozy 
ekonomiczne, weryfikacja rachunków, wycena działalności 
gospodarczej, badanie opinii publicznej, 40 krawiectwo, 
przeróbki odzieży, usługi krawieckie, wykonywanie odzieży 
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na zamówienie, barwienie tkanin, drukowanie wzorów, haf-
ciarstwo, obróbka tkanin i papieru, 43 usługi restauracyjne 
i usługi gastronomiczne, catering i obsługa przyjęć, usługi 
barowe, bary szybkiej obsługi, usługi związane z przygoto-
wywaniem dań (żywności i napojów) na zamówienie oraz 
ich dostawa.

(210) 472228 (220) 2017 05 26
(731) KLIMIUK MONIKA FHU SKLEP WIELOBRANŻOWY, 

Ciechocinek
(540) Ciechocińskie Pierniki

(531) 05.01.08, 07.05.15, 26.04.02, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 pierniki.

(210) 472231 (220) 2017 05 26
(731) KLIMIUK MONIKA FHU SKLEP WIELOBRANŻOWY, 

Ciechocinek
(540) Ciechocińskie Pierniki

(531) 02.07.02, 05.01.08, 07.05.15, 10.03.04, 25.01.15, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 30 pierniki.

(210) 472279 (220) 2017 05 29
(731) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) CERTYFIKAT PCBC Q

(531) 26.04.02, 27.05.21, 27.05.25, 27.05.01, 29.01.13
(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, 30 kawa, herbata, kakao i nienatural-
na kawa, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa 
(syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, 
sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 ziarna i produkty rolne 
nieprzetworzone, produkty ogrodnicze i leśne, żywe zwie-
rzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny 
i kwiaty, słód, karma dla zwierząt, 32 piwo, wody mineralne 
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owo-
cowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji 
napojów, 33 napoje alkoholowe w tym wino (za wyjątkiem 
piwa), 42 kontrola jakości.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(210) 472280 (220) 2017 05 29
(731) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) CERTYFIKAT PCBC Q

(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.25
(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, 30 kawa, herbata, kakao i nienatural-
na kawa, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa 
(syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, 
sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 ziarna i produkty rolne 
nieprzetworzone, produkty ogrodnicze i leśne, żywe zwie-
rzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny 
i kwiaty, słód, karma dla zwierząt, 32 piwo, wody mineralne 
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owo-
cowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji 
napojów, 33 napoje alkoholowe w tym wino (za wyjątkiem 
piwa), 42 kontrola jakości.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(210) 472281 (220) 2017 05 29
(731) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa



24 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT39/2017

(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI B

(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.03.01, 26.03.17, 27.05.01, 27.05.21, 
27.05.24

(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, nieprzetworzone żywice syn-
tetyczne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, nawozy 
do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty 
do hartowania i lutowania metali, substancje chemiczne 
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje 
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 4 oleje i tłuszcze prze-
mysłowe, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające 
i wiążące, paliwa (w tym benzyna) i materiały oświetlenio-
we, świece i knoty do oświetlenia, 6 metale nieszlachetne 
i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przenośne bu-
dynki metalowe, materiały do budowy szlaków kolejowych, 
przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, 
drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby meta-
lowe, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, rudy (kruszce), 
9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, 
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, 
do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do prze-
wodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, stero-
wania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagry-
wania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, 
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kom-
paktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, 
kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania 
danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, 11 urządzenia do oświetlania, ogrze-
wania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, 
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 
12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, 
w powietrzu lub wodzie, 19 materiały budowlane niemeta-
lowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownic-
twie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, 
pomniki niemetalowe, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe 
i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 42 kontrola jakości.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(210) 472282 (220) 2017 05 29
(731) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI NAWÓZ 

WE EC FERTILIZER

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnic-
twa, w tym nawozy (nieorganiczne) do użytku w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, 19 materiały budowlane nieme-
talowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownic-
twie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, 
pomniki niemetalowe, 42 kontrola jakości.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(210) 472283 (220) 2017 05 29
(731) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 

GWARANTOWANA JAKOŚĆ

(531) 01.03.06, 06.19.09, 26.01.03, 26.01.16, 26.02.07, 26.11.09, 
27.05.01, 27.05.24

(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnic-
twa, w tym nawozy (nieorganiczne) do użytku w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, 19 materiały budowlane nieme-
talowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownic-
twie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, 
pomniki niemetalowe, 31 ziarna i produkty rolne nieprze-
tworzne, produkty ogrodnicze i leśne, żywe zwierzęta, świe-
że owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, słód, 
karma dla zwierząt, 42 kontrola jakości.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(210) 472284 (220) 2017 05 29
(731) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 

GWARANTOWANA JAKOŚĆ

(531) 01.03.06, 06.19.09, 26.01.16, 26.02.07, 26.11.09, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnic-
twa, w tym nawozy (nieorganiczne) do użytku w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, 19 materiały budowlane nieme-
talowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownic-
twie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, 
pomniki niemetalowe, 31 ziarna i produkty rolne nieprze-
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tworzone, produkty ogrodnicze i leśne, żywe zwierzęta, 
świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, 
słód, karma dla zwierząt, 42 kontrola jakości.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(210) 472286 (220) 2017 05 29
(731) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  

SYSTEM ZARZĄDZANIA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.07.02, 24.03.07, 24.05.20, 25.03.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe w tym audyty, 42 kontrola jakości.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(210) 472287 (220) 2017 05 29
(731) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  

SYSTEM ZARZĄDZANIA 

(531) 03.07.02, 24.03.07, 24.05.20, 25.03.01, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe w tym audyty, 42 kontrola jakości.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(210) 472296 (220) 2017 05 29
(731) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) CERTYFIKAT PCBC Q

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.18, 27.05.21, 24.17.25
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, nieprzetworzone żywice syn-
tetyczne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, nawozy 
do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty 
do hartowania i lutowania metali, substancje chemiczne 
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje 
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 2 farby, pokosty, la-
kiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, 
barwniki, zaprawy farbiarskie, surowe żywice naturalne, fo-
lie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, 
drukarzy i artystów, 3 środki wybielające i inne substancje 
stosowania w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki 
eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki 
do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne, medycz-
ne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, 
dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub 
weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety 
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odka-
żające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 
12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, 
w powietrzu lub wodzie, 19 materiały budowlane niemeta-
lowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownic-
twie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, 
pomniki niemetalowe, 42 kontrola jakości.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(210) 472298 (220) 2017 05 29
(731) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) CERTYFIKAT PCBC Q

(531) 24.17.25, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, nieprzetworzone żywice syn-
tetyczne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, nawozy 
do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty 
do hartowania i lutowania metali, substancje chemiczne 
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje 
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 2 farby, pokosty, la-
kiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, 
barwniki, zaprawy farbiarskie, surowe żywice naturalne, fo-
lie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, 
drukarzy i artystów, 3 środki wybielające i inne substancje 
stosowania w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki 
eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki 
do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne, medycz-
ne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, 
dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub 
weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety 
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odka-
żające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 
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12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, 
w powietrzu lub wodzie, 19 materiały budowlane niemeta-
lowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownic-
twie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, 
pomniki niemetalowe, 42 kontrola jakości.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(210) 472344 (220) 2017 05 30
(731) RYGIELSKA EWA DANUTA PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLU I USŁUG COALA, Toruń
(540) COALA

(531) 03.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 35 handel hurtowy i detaliczny, prowadzenie 
sklepów hurtowych i detalicznych oraz sklepów internetowy 
jak również aukcji internetowych w zakresie towarów takich 
jak: łożyska i akcesoria do łożysk, pasy napędowe do maszyn, 
smary, łańcuchy, tuleje, koła pasowe i zębate, uszczelnienia 
techniczne, kleje do celów przemysłowych .

(210) 472768 (220) 2017 06 09
(731) SENDZIELSKI PRZEMYSŁAW, Warszawa
(540) RZ RANO ZEBRANO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, wędliny, ryby, drób i dziczyzna, owoce 
i warzywa suszone lub przetworzone, suszone i gotowane, 
dżemy, kompoty, jaja, mleko i wyroby z mleka, jadalne oleje 
i tłuszcze, pasty warzywne, pasty z ziaren, pasty rybne, pasty 
jajeczne, pasty mięsne oraz wyroby garmażeryjne, 30 mąka 
i produkty zbożowe inne niż przeznaczone do spożycia 
przez zwierzęta, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, 
miód, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, mąki, 
płatki, makarony, muesli, 31 produkty rolnicze, ogrodni-
cze i leśne oraz surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, 
świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, 
32 napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owoco-
we, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 35 usługi 
prowadzenia sprzedaży detalicznej żywności oraz żywności 
ekologicznej: prowadzenie targów, sklepów internetowych 
oraz sklepów stacjonarnych, 39 dostarczanie towarów, dys-
trybucja towarów, pakowanie towarów, przewożenie ładun-
ków, składowanie towarów.

(210) 472909 (220) 2017 06 13
(731) BANKOWE BIURO PODRÓŻY TRAVELBANK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) TravelBank Bankowe Biuro Podróży

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.06, 29.01.12
(510), (511) 39 agenci zajmujący się organizowaniem po-
dróży, agencje rezerwacji podróży, biura podróży, doradz-
two w zakresie planowania trasy podróży, doradztwo w za-
kresie podróży, doradztwo w zakresie transportu lotniczego, 
dostarczanie biletów w celu umożliwienia ich posiadaczom 
podróży, organizacja wycieczek, organizacja wycieczek tury-
stycznych, organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, organiza-
cja wynajmu pojazdów, organizowanie biletów lotniczych, 
biletów rejsowych i biletów kolejowych, organizowanie i re-
zerwowanie podróży w ramach wakacji zorganizowanych, 
organizowanie lotów, organizowanie podróży biznesowych, 
organizowanie podróży, organizowanie podróży samoloto-
wych, organizowanie transportu pasażerskiego, organizo-
wanie transportu powietrznego pasażerów, organizowanie 
transportu dla pasażerów biznesowych, organizowanie 
transportu i podróży, organizowanie wycieczek, organizo-
wanie wycieczek autokarowych, organizowanie wycieczek 
zagranicznych, planowanie i organizowanie podróży, rezer-
wacja biletów kolejowych, rezerwacja biletów lotniczych, 
rezerwacja biletów na podróż, rezerwacja miejsc na podróż 
samolotem, rezerwowanie podróży, rezerwowanie podróży 
i wycieczek wakacyjnych, transport autokarowy pasażerów, 
transport lotniczy, transport lądowy pasażerów, transport lą-
dowy podróżnych, transport kolejowy pasażerów, zwiedza-
nie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, 
usługi organizowania wycieczek, wypożyczanie środków 
transportu, wynajem pojazdów, wynajem autokarów, usługi 
związane z biletami lotniczymi, usługi wynajmu samocho-
dów, usługi z zakresu organizacji i rezerwacji podróży, usługi 
w zakresie rezerwowania podróży, usługi w zakresie rezerwa-
cji biletów na podróże i wycieczki, usługi w zakresie rezerwa-
cji biletów lotniczych, usługi w zakresie rezerwacji transportu 
autobusowego, usługi w zakresie rezerwacji wycieczek, usłu-
gi w zakresie rezerwacji podróży i środków transportu, usłu-
gi transportu kolejowego pasażerskiego, usługi rezerwacji 
w zakresie transportu powietrznego, usługi rezerwacji wcza-
sów i podróży, usługi rezerwowania podróży, organizacja 
i rezerwacja podróży, organizacja i rezerwowanie wycieczek.

(210) 472931 (220) 2017 06 14
(731) PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG  

ARTUR WÓJCIAK, ROBERT WÓJCIAK SPÓŁKA JAWNA, 
Wrocław

(540) E+

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 24.17.05, 24.17.07
(510), (511) 9  programy multimedialne, publikacje elektro-
niczne przeznaczone do zapisu na komputerze i urządze-
niach elektronicznych przenośnych, wydawnictwa elek-
troniczne, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, urządzenia 
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do odtwarzania, nagrywania, zapisywania, transmisji, dźwię-
ku, obrazu i informacji w postaci elektronicznej, cyfrowej 
i analogowej, 16 artykuły papiernicze i biurowe, makiety 
architektoniczne, druki, dzienniki, informatory, prospekty, 
gazety, czasopisma, książki, katalogi, rysunki, materiały re-
klamowe papierowe i piśmiennicze, afisze, albumy, broszury, 
kalendarze, obrazy, reprodukcje, materiały introligatorskie, 
materiały fotograficzne, 42 usługi w zakresie projektowania 
i konsultingu architektonicznego, budowlanego i urbani-
stycznego, projektowanie architektury w zakresie budow-
nictwa mieszkaniowego i przemysłowego, projektowanie 
architektury otoczenia budynków, architektury zieleni oraz 
ogrodnictwa krajobrazowego, projektowanie budownictwa 
drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej, ukształtowania 
terenów pod budownictwo, usługi w zakresie architektury, 
projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz, doradztwo w za-
kresie projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz, badania, 
ekspertyzy, opinie i analizy techniczne w zakresie budownic-
twa, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne i geodezyj-
ne dla budownictwa, pomiary inwentaryzacyjne budowlane 
powykonawcze, wykonywanie dokumentacji na przebudo-
wę i adaptację budynków oraz dokumentacji inwentaryza-
cyjnej obiektów budowlanych, usługi w zakresie: projekto-
wania wzornictwa przemysłowego, grafiki, projektowania 
form użytkowych, opracowywania projektów technicznych, 
usługi doradcze dotyczące nowoczesnych technik i tech-
nologii w budownictwie, usługi w zakresie projektowania, 
doradztwa i ekspertyz oraz prac badawczych dotyczących 
środowiska naturalnego, prowadzenie usługowych prac 
badawczo-rozwojowych w zakresie nauk przyrodniczych 
i nauk o ochronie naturalnego środowiska człowieka, bada-
nia i analizy techniczne w zakresie hałasu, drgań i zanieczysz-
czenia powietrza, badania i analizy techniczne w zakresie 
wyciszania obiektów i urządzeń przemysłowych, konstrukcji 
dźwiękoszczelnych, dźwiękochłonnych i dźwiękochłonno - 
izolacyjnych, zabezpieczeń wibroakustycznych i przeciwha-
łasowych, analizy akustyczne, modelowanie rozkładu pola 
akustycznego w środowisku, modelowanie rozprzestrzenia-
nia się zanieczyszczeń w środowisku, opracowania ekofizjo-
graficzne, przygotowywanie prognoz o oddziaływaniach 
inwestycji na środowisko, ekspertyzy inżynieryjne, opraco-
wywanie projektów technicznych, projektowanie maszyn 
i urządzeń, doradztwo w zakresie projektowania maszyn 
i urządzeń, testowanie materiałów, wzornictwo przemysło-
we, ekspertyzy i orzeczenia w ramach robót budowlanych.

(210) 472932 (220) 2017 06 14
(731) PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG  

ARTUR WÓJCIAK, ROBERT WÓJCIAK SPÓŁKA JAWNA, 
Wrocław

(540) E+

(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 24.17.05, 
24.17.07

(510), (511) 9 programy multimedialne, publikacje elektro-
niczne przeznaczone do zapisu na komputerze i urządze-
niach elektronicznych przenośnych, wydawnictwa elek-

troniczne, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, urządzenia 
do odtwarzania, nagrywania, zapisywania, transmisji, dźwię-
ku, obrazu i informacji w postaci elektronicznej, cyfrowej 
i analogowej, 16 artykuły papiernicze i biurowe, makiety 
architektoniczne, druki, dzienniki, informatory, prospekty, 
gazety, czasopisma, książki, katalogi, rysunki, materiały re-
klamowe papierowe i piśmiennicze, afisze, albumy, broszury, 
kalendarze, obrazy, reprodukcje, materiały introligatorskie, 
materiały fotograficzne, 42 usługi w zakresie projektowania 
i konsultingu architektonicznego, budowlanego i urbani-
stycznego, projektowanie architektury w zakresie budow-
nictwa mieszkaniowego i przemysłowego, projektowanie 
architektury otoczenia budynków, architektury zieleni oraz 
ogrodnictwa krajobrazowego, projektowanie budownictwa 
drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej, ukształtowania 
terenów pod budownictwo, usługi w zakresie architektury, 
projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz, doradztwo w za-
kresie projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz, badania, 
ekspertyzy, opinie i analizy techniczne w zakresie budownic-
twa, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne i geodezyj-
ne dla budownictwa, pomiary inwentaryzacyjne budowlane 
powykonawcze, wykonywanie dokumentacji na przebudo-
wę i adaptację budynków oraz dokumentacji inwentaryza-
cyjnej obiektów budowlanych, usługi w zakresie: projekto-
wania wzornictwa przemysłowego, grafiki, projektowania 
form użytkowych, opracowywania projektów technicznych, 
usługi doradcze dotyczące nowoczesnych technik i tech-
nologii w budownictwie, usługi w zakresie projektowania, 
doradztwa i ekspertyz oraz prac badawczych dotyczących 
środowiska naturalnego, prowadzenie usługowych prac 
badawczo-rozwojowych w zakresie nauk przyrodniczych 
i nauk o ochronie naturalnego środowiska człowieka, bada-
nia i analizy techniczne w zakresie hałasu, drgań i zanieczysz-
czenia powietrza, badania i analizy techniczne w zakresie 
wyciszania obiektów i urządzeń przemysłowych, konstrukcji 
dźwiękoszczelnych, dźwiękochłonnych i dźwiękochłonno - 
izolacyjnych, zabezpieczeń wibroakustycznych i przeciwha-
łasowych, analizy akustyczne, modelowanie rozkładu pola 
akustycznego w środowisku, modelowanie rozprzestrzenia-
nia się zanieczyszczeń w środowisku, opracowania ekofizjo-
graficzne, przygotowywanie prognoz o oddziaływaniach 
inwestycji na środowisko, ekspertyzy inżynieryjne, opraco-
wywanie projektów technicznych, projektowanie maszyn 
i urządzeń, doradztwo w zakresie projektowania maszyn 
i urządzeń, testowanie materiałów, wzornictwo przemysło-
we, ekspertyzy i orzeczenia w ramach robót budowlanych.

(210) 473037 (220) 2017 06 19
(731) MABUCHI MOTOR CO., LTD., Matsudo-shi, JP
(540) MABUCHI

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 silniki prądu przemiennego lub prądu stałe-
go, inne niż do pojazdów lądowych, części silników prądu 
przemiennego lub prądu stałego, silniki elektryczne inne niż 
do pojazdów lądowych, części silników elektrycznych, silni-
ki, inne niż do pojazdów lądowych, części do silników, silniki 
do zabawek, silniki do urządzeń i aparatów medycznych, sil-
niki do sprzętu audiowizualnego, silniki do urządzeń i apa-
ratów optycznych lub precyzyjnych, silniki do domowych 
urządzeń elektrycznych, silniki do urządzeń elektronicznych, 
silniki do obrabiarek, silniki do narzędzi i przyrządów ręcz-
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nych, silniki do elektrycznych urządzeń do otwierania drzwi 
i okien, alternatory prądu przemiennego, generatory prądu 
stałego, szczotki prądnic, 12 silniki prądu przemiennego lub 
prądu stałego do pojazdów lądowych, silniki elektryczne 
do pojazdów lądowych, silniki do pojazdów lądowych, silni-
ki do wózków inwalidzkich, silniki rowerów zasilanych elek-
trycznie, silniki do motocykli zasilanych elektrycznie, nieelek-
tryczne silniki napędzające do pojazdów lądowych, części 
maszynowe do pojazdów lądowych, samochody oraz części 
i akcesoria do nich, rowery wyposażone w silnik, rowery oraz 
części i akcesoria do nich, dwukołowe pojazdy mechanicz-
ne oraz części i akcesoria do nich, silniki oraz części pojaz-
dów lądowych, mianowicie silniki do lusterek wstecznych, 
silniki do lusterek składanych, silniki do siłowników zamka 
centralnego, silniki do blokady kierownicy, silniki do siłowni-
ków klap klimatyzacji, silniki do zamków drzwiowych, silniki 
do napinaczy pasów bezpieczeństwa, silniki do elektrycznej 
regulacji siedzeń, silniki do elektrycznej regulacji szyb, silniki 
do automatycznej kontroli prędkości, silniki do regulatorów 
reflektorów, silniki samochodowych urządzeń audio, silniki 
do samochodowych systemów nawigacyjnych, silniki do re-
gulowania podparcia odcinka lędźwiowego w fotelach, silni-
ki do mechanizmów podnoszących czujniki ułatwiające par-
kowanie, silniki do mechanizmów otwierających bagażnik, 
silniki do podnoszenia anteny, silniki do urządzeń do kontroli 
emisji spalin, silniki do urządzeń regulacji biegu jałowego, sil-
niki do zaworów kontrolnych przewodów dolotowych, silniki 
do pompy spryskiwaczy szyby przedniej, silniki do hamul-
ców przeciwpoślizgowych, silniki do systemu inteligentnego 
oświetlenia, silniki sterownicze, silniki do wycieraczek, silniki 
do elektrycznej obsługi drzwi, silniki do otwierania dachu, sil-
niki do osłon przeciwsłonecznych, silniki do uruchamianych 
elektrycznie zasłon, silniki do elektrycznego wspomagania 
kierownicy, silniki do sterowanych elektrycznie spojlerów, sil-
niki do spryskiwaczy reflektorów, silniki do wspomaganych 
elektrycznie hamulców ręcznych, silniki do korków zbiorni-
ków paliwa.

(210) 473048 (220) 2017 06 19
(731) DOMAŃSKI EDWARD MARCIN, Warszawa
(540) OTWARTOŚĆ CIAŁO ZDROWIE OCZYSZCZANIE CIAŁA 

I ŻYCIA MOTYWACJA I CELE SPRZEDAŻ FINANSE 
RÓWNOWAGA MIŁOŚĆ I RELACJE KOMUNIKACJA 
I EMOCJE STRES ROZWÓJ OSOBISTY UDUCHOWIENIE

(531) 02.01.01, 02.01.16, 05.07.12, 05.07.13, 02.09.01, 11.03.02, 
11.03.20, 21.03.21, 24.15.01, 20.05.05, 20.05.07, 20.05.23, 
17.03.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.03.01, 26.03.04, 26.07.03, 
01.15.03, 01.15.11, 24.17.04, 24.17.08, 04.05.03, 26.02.05, 
25.07.25, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 41 trening rozwoju osobistego, kursy szkolenio-
we w zakresie rozwoju osobistego, kursy w zakresie rozwoju 
osobistego, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo 
szkoleniowe i edukacyjne], 45 doradztwo dotyczące kierun-
ku duchowego rozwoju.

(210) 473095 (220) 2017 06 19
(731) SZLACHCIC EWA, SZLACHCIC MIROSŁAW OŚRODEK 

MEDYCZNY OSTEOMED SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) MEDISTICA
(510), (511) 3 balsamy, inne niż do celów medycznych, 
emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, 
kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, 
kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do paznokci, ko-
smetyki do rzęs, kosmetyki do ust, kosmetyki do włosów, kre-
my kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła kosmetyczne, 
nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, olejki mineralne 
[kosmetyki], preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, 
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących 
[przybory toaletowe], preparaty fitokosmetyczne, preparaty 
kolagenowe do celów kosmetycznych, środki wyszczuplają-
ce [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, żele do ma-
sażu, inne niż do celów medycznych, żele do kąpieli i pod 
prysznic nie do celów medycznych, 5 balsamy do użytku 
medycznego, kremy do rąk do celów medycznych, lecznicze 
preparaty toaletowe, odchudzanie [preparaty medyczne do 
- ], płyny medyczne do skóry, preparaty chemiczno-farma-
ceutyczne, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, 
preparaty do leczenia trądziku, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łu-
pieżowi, preparaty lecznicze na porost włosów, preparaty 
medyczne, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty wi-
taminowe, suplementy diety i preparaty dietetyczne, środki 
lecznicze przeciw poceniu się, toniki do celów medycznych, 
woda termalna, 44 analiza kosmetyczna, chirurgia kosme-
tyczna, chirurgia plastyczna, kliniki medyczne, konsultacje 
medyczne, laboratoria medyczne, odzież medyczna, opieka 
medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, pielę-
gnacja urody, stomatologia kosmetyczna, usługi diagnosty-
ki medycznej [testy i analizy], usługi doradcze dotyczące 
problemów medycznych, usługi doradcze i informacyjne 
dotyczące produktów medycznych, usługi doradztwa diete-
tycznego [medyczne], usługi doradcze związane z usługami 
medycznymi, usługi farm zdrowia [medyczne], usługi infor-
macji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, 
usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi ko-
smetyczne, usługi medyczne, usługi SPA medycznych, usługi 
wizażystów, usługi w zakresie medycyny i zdrowia związane 
z DNA, genetyką i testami genetycznymi, usługi w zakresie 
przygotowywania raportów medycznych, usługi w zakresie 
wyszukiwania informacji medycznych, wykonywanie badań 
medycznych, zabiegi kosmetyczne .

(210) 473100 (220) 2017 06 19
(731) SZLACHCIC EWA, SZLACHCIC MIROSŁAW OŚRODEK 

MEDYCZNY OSTEOMED SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) Medistica
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(531) 27.05.01
(510), (511) 3 balsamy, inne niż do celów medycznych, 
emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, 
kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, 
kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do paznokci, ko-
smetyki do rzęs, kosmetyki do ust, kosmetyki do włosów, kre-
my kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła kosmetyczne, 
nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, olejki mineralne 
[kosmetyki], preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, 
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących 
[przybory toaletowe], preparaty fitokosmetyczne, preparaty 
kolagenowe do celów kosmetycznych, środki wyszczuplające 
[kosmetyki], inne niż do celów medycznych, żele do masażu, 
inne niż do celów medycznych, żele do kąpieli i pod prysznic 
nie do celów medycznych, 5 balsamy do użytku medyczne-
go, kremy do rąk do celów medycznych, lecznicze preparaty 
toaletowe, odchudzanie [preparaty medyczne do - ], płyny 
medyczne do skóry, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, 
preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty 
do leczenia trądziku, preparaty farmaceutyczne do pielę-
gnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, 
preparaty lecznicze na porost włosów, preparaty medyczne, 
preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty witaminowe, 
suplementy diety i preparaty dietetyczne, środki lecznicze 
przeciw poceniu się, toniki do celów medycznych, woda ter-
malna, 35 udostępnianie porad dotyczących konsumenckich 
produktów kosmetycznych, usługi agencji pracy na rzecz per-
sonelu medycznego, usługi reklamowe w zakresie artykułów 
kosmetycznych, usługi sklepów detalicznych online związane 
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artyku-
łów kosmetycznych, usługi w zakresie rozliczeń medycznych 
świadczone na rzecz lekarzy, zarządzanie administracyjne 
klinikami medycznymi, zarządzanie klinikami medycznymi 
na rzecz osób trzecich, 41 organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, kongresów, seminariów, sympozjów i warsztatów, 
publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedzi-
ny medycyny, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, 
szkolenie w zakresie diety [nie medyczne], szkolenie w zakre-
sie kosmetyki i urody, udostępnianie publikacji elektronicz-
nych [nie do pobrania], wydawanie publikacji medycznych, 
42 analiza laboratoryjna w dziedzinie kosmetyków, badania 
w dziedzinie kosmetologii, badania w dziedzinie kosmetyki 
na rzecz osób trzecich, badania w zakresie medycyny, udo-
stępnianie informacji naukowych w dziedzinie zaburzeń me-
dycznych i ich leczenia, usługi laboratoryjne w zakresie badań 
medycznych, 44 analiza kosmetyczna, chirurgia kosmetyczna, 
chirurgia plastyczna, kliniki medyczne, konsultacje medyczne, 
laboratoria medyczne, odzież medyczna, opieka medyczna 
i analizy związane z leczeniem pacjenta, pielęgnacja urody, 
stomatologia kosmetyczna, usługi diagnostyki medycznej 
[testy i analizy], usługi doradcze dotyczące problemów me-
dycznych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące pro-
duktów medycznych, usługi doradztwa dietetycznego [me-
dyczne], usługi doradcze związane z usługami medycznymi, 
usługi farm zdrowia [medyczne], usługi informacji medycznej 
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi konsultacyj-
ne dotyczące pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne, usługi 
medyczne, usługi SPA medycznych, usługi wizażystów, usłu-
gi w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką 
i testami genetycznymi, usługi w zakresie przygotowywania 
raportów medycznych, usługi w zakresie wyszukiwania infor-
macji medycznych, wykonywanie badań medycznych, zabie-
gi kosmetyczne.

(210) 473112 (220) 2017 06 20
(731) AIR RES AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) Bu-131

(531) 27.05.01, 17.02.01, 17.02.02, 18.05.01, 18.05.03, 03.07.17, 
27.07.01

(510), (511) 12 aerodynamiczne skrzydła do samolotów, 
części konstrukcyjne do statków powietrznych, części kon-
strukcyjne do samolotów, części strukturalne szybowców, 
fotele lotnicze, fotele pilota wyrzucane, kadłuby do statków 
powietrznych, konstrukcje skorupowe do statków powietrz-
nych, lekkie statki powietrzne, mechanizmy do startowania 
do pojazdów powietrznych, mechanizmy do manewrowa-
nia śmigłem [do ustawiania śmigła w chorągiewkę], ochra-
niacze łopaty śmigła do statków powietrznych, okładziny 
szczęk hamulca do podwozi statków powietrznych, opony 
do kół podwozia samolotu, opony do statków powietrznych, 
pasma skrzydła z tworzyw sztucznych do użytku w statkach 
powietrznych, panele szklane do statków powietrznych, 
płaty nośne do statków powietrznych, podwozia statków 
powietrznych, podwozia do pojazdów [statków powietrz-
nych], poduszki na siedzenia do statków powietrznych, 
pojazdy do poruszania się drogą powietrzną, pojazdy lotni-
cze, rozpórki podwozia [do statków powietrznych], rozpórki 
z tworzyw sztucznych do użytku w statkach powietrznych, 
samolot odrzutowy, samoloty amfibie, samoloty i ich części 
konstrukcyjne, samoloty śmigłowe, samoloty turboodrzu-
towe, samoloty turbośmigłowe, siedzenia do samolotów 
z funkcją masażu, skrzydła do statków powietrznych, spa-
dochrony hamujące do statków powietrznych, śmigła sa-
molotowe, śmigła do pojazdów powietrznych, stery, statki 
powietrzne [sterowce], strukturalne części do szybowców, 
systemy alarmowe do statków powietrznych, szybowce, 
szybowce i ich części konstrukcyjne, zbiorniki paliwa do stat-
ków powietrznych, podwozie [części samolotów], 35 sprze-
daż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony 
internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów 
i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprze-
daż wysyłkowa następujących towarów: aerodynamiczne 
skrzydła do samolotów, części konstrukcyjne do statków 
powietrznych, części konstrukcyjne do samolotów, części 
strukturalne szybowców, fotele lotnicze, fotele pilota wyrzu-
cane, kadłuby do statków powietrznych, konstrukcje skoru-
powe do statków powietrznych, lekkie statki powietrzne, 
mechanizmy do startowania do pojazdów powietrznych, 
mechanizmy do manewrowania śmigłem [do ustawiania 
śmigła w chorągiewkę], ochraniacze łopaty śmigła do stat-
ków powietrznych, okładziny szczęk hamulca do podwozi 
statków powietrznych, opony do kół podwozia samolotu, 
opony do statków powietrznych, pasma skrzydła z tworzyw 
sztucznych do użytku w statkach powietrznych, panele 
szklane do statków powietrznych, płaty nośne do statków 
powietrznych, podwozia statków powietrznych, podwozia 
do pojazdów [statków powietrznych], poduszki na siedzenia 
do statków powietrznych, pojazdy do poruszania się drogą 
powietrzną, pojazdy lotnicze, rozpórki podwozia [do stat-
ków powietrznych], rozpórki z tworzyw sztucznych do użyt-
ku w statkach powietrznych, samolot odrzutowy, samoloty 
amfibie, samoloty i ich części konstrukcyjne, samoloty śmi-
głowe, samoloty turboodrzutowe, samoloty turbośmigłowe, 
siedzenia do samolotów z funkcją masażu, skrzydła do stat-
ków powietrznych, spadochrony hamujące do statków po-
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wietrznych, śmigła samolotowe, śmigła do pojazdów po-
wietrznych, stery, statki powietrzne [sterowce], strukturalne 
części do szybowców, systemy alarmowe do statków po-
wietrznych, szybowce, szybowce i ich części konstrukcyjne, 
zbiorniki paliwa do statków powietrznych, podwozie [części 
samolotów], marketing, reklama, reklama prasowa, reklama 
radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, rekla-
ma na stronach internetowych oraz organizowanie targów, 
wystaw i pokazów związanych z promocją następujących 
towarów: aerodynamiczne skrzydła do samolotów, części 
konstrukcyjne do statków powietrznych, części konstruk-
cyjne do samolotów, części strukturalne szybowców, fotele 
lotnicze, fotele pilota wyrzucane, kadłuby do statków po-
wietrznych, konstrukcje skorupowe do statków powietrz-
nych, lekkie statki powietrzne, mechanizmy do startowania 
do pojazdów powietrznych, mechanizmy do manewrowa-
nia śmigłem [do ustawiania śmigła w chorągiewkę], ochra-
niacze łopaty śmigła do statków powietrznych, okładziny 
szczęk hamulca do podwozi statków powietrznych, opony 
do kół podwozia samolotu, opony do statków powietrznych, 
pasma skrzydła z tworzyw sztucznych do użytku w statkach 
powietrznych, panele szklane do statków powietrznych, 
płaty nośne do statków powietrznych, podwozia statków 
powietrznych, podwozia do pojazdów [statków powietrz-
nych], poduszki na siedzenia do statków powietrznych, 
pojazdy do poruszania się drogą powietrzną, pojazdy lotni-
cze, rozpórki podwozia [do statków powietrznych], rozpórki 
z tworzyw sztucznych do użytku w statkach powietrznych, 
samolot odrzutowy, samoloty amfibie, samoloty i ich części 
konstrukcyjne, samoloty śmigłowe, samoloty turboodrzu-
towe, samoloty turbośmigłowe, siedzenia do samolotów 
z funkcją masażu, skrzydła do statków powietrznych, spa-
dochrony hamujące do statków powietrznych, śmigła sa-
molotowe, śmigła do pojazdów powietrznych, stery, statki 
powietrzne [sterowce], strukturalne części do szybowców, 
systemy alarmowe do statków powietrznych, szybowce, szy-
bowce i ich części konstrukcyjne, zbiorniki paliwa do statków 
powietrznych, podwozie [części samolotów], administrowa-
nie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowa-
nie sprzedażą, dystrybucja materiałów reklamowych, marke-
tingowych i promocyjnych, organizacja i przeprowadzanie 
wystaw w ramach targów handlowych, organizacja wystaw 
do celów reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie 
wystaw handlowych, pozyskiwanie kontraktów na kupno 
i sprzedaż towarów, reklama w prasie popularnej i profesjo-
nalnej, udzielanie porad handlowych konsumentom, promo-
cja sprzedaży, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarzą-
dzanie działalnością handlową.

(210) 473114 (220) 2017 06 20
(731) AIR RES AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) T-131

(531) 27.05.01, 17.02.02, 27.05.01, 18.05.01, 18.05.03, 27.07.01
(510), (511) 12 aerodynamiczne skrzydła do samolotów, 
części konstrukcyjne do statków powietrznych, części kon-
strukcyjne do samolotów, części strukturalne szybowców, 
fotele lotnicze, fotele pilota wyrzucane, kadłuby do statków 
powietrznych, konstrukcje skorupowe do statków powietrz-
nych, lekkie statki powietrzne, mechanizmy do startowania 

do pojazdów powietrznych, mechanizmy do manewrowa-
nia śmigłem [do ustawiania śmigła w chorągiewkę], ochra-
niacze łopaty śmigła do statków powietrznych, okładziny 
szczęk hamulca do podwozi statków powietrznych, opony 
do kół podwozia samolotu, opony do statków powietrznych, 
pasma skrzydła z tworzyw sztucznych do użytku w statkach 
powietrznych, panele szklane do statków powietrznych, 
płaty nośne do statków powietrznych, podwozia statków 
powietrznych, podwozia do pojazdów [statków powietrz-
nych], poduszki na siedzenia do statków powietrznych, 
pojazdy do poruszania się drogą powietrzną, pojazdy lotni-
cze, rozpórki podwozia [do statków powietrznych], rozpórki 
z tworzyw sztucznych do użytku w statkach powietrznych, 
samolot odrzutowy, samoloty amfibie, samoloty i ich części 
konstrukcyjne, samoloty śmigłowe, samoloty turboodrzu-
towe, samoloty turbośmigłowe, siedzenia do samolotów 
z funkcją masażu, skrzydła do statków powietrznych, spa-
dochrony hamujące do statków powietrznych, śmigła sa-
molotowe, śmigła do pojazdów powietrznych, stery, statki 
powietrzne [sterowce], strukturalne części do szybowców, 
systemy alarmowe do statków powietrznych, szybowce, 
szybowce i ich części konstrukcyjne, zbiorniki paliwa do stat-
ków powietrznych, podwozie [części samolotów], 35 sprze-
daż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony 
internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów 
i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprze-
daż wysyłkowa następujących towarów: aerodynamiczne 
skrzydła do samolotów, części konstrukcyjne do statków 
powietrznych, części konstrukcyjne do samolotów, części 
strukturalne szybowców, fotele lotnicze, fotele pilota wy-
rzucane, kadłuby do statków powietrznych, konstrukcje sko-
rupowe do statków powietrznych, lekkie statki powietrzne, 
mechanizmy do startowania do pojazdów powietrznych, 
mechanizmy do manewrowania śmigłem [do ustawiania 
śmigła w chorągiewkę], ochraniacze łopaty śmigła do stat-
ków powietrznych, okładziny szczęk hamulca do podwozi 
statków powietrznych, opony do kół podwozia samolotu, 
opony do statków powietrznych, pasma skrzydła z tworzyw 
sztucznych do użytku w statkach powietrznych, panele 
szklane do statków powietrznych, płaty nośne do statków 
powietrznych, podwozia statków powietrznych, podwozia 
do pojazdów [statków powietrznych], poduszki na siedzenia 
do statków powietrznych, pojazdy do poruszania się drogą 
powietrzną, pojazdy lotnicze, rozpórki podwozia [do stat-
ków powietrznych], rozpórki z tworzyw sztucznych do użyt-
ku w statkach powietrznych, samolot odrzutowy, samoloty 
amfibie, samoloty i ich części konstrukcyjne, samoloty śmi-
głowe, samoloty turboodrzutowe, samoloty turbośmigłowe, 
siedzenia do samolotów z funkcją masażu, skrzydła do stat-
ków powietrznych, spadochrony hamujące do statków po-
wietrznych, śmigła samolotowe, śmigła do pojazdów po-
wietrznych, stery, statki powietrzne [sterowce], strukturalne 
części do szybowców, systemy alarmowe do statków po-
wietrznych, szybowce, szybowce i ich części konstrukcyjne, 
zbiorniki paliwa do statków powietrznych, podwozie [części 
samolotów], marketing, reklama, reklama prasowa, reklama 
radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, rekla-
ma na stronach internetowych oraz organizowanie targów, 
wystaw i pokazów związanych z promocją następujących 
towarów: aerodynamiczne skrzydła do samolotów, części 
konstrukcyjne do statków powietrznych, części konstruk-
cyjne do samolotów, części strukturalne szybowców, fotele 
lotnicze, fotele pilota wyrzucane, kadłuby do statków po-
wietrznych, konstrukcje skorupowe do statków powietrz-
nych, lekkie statki powietrzne, mechanizmy do startowania 
do pojazdów powietrznych, mechanizmy do manewrowa-
nia śmigłem [do ustawiania śmigła w chorągiewkę], ochra-
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niacze łopaty śmigła do statków powietrznych, okładziny 
szczęk hamulca do podwozi statków powietrznych, opony 
do kół podwozia samolotu, opony do statków powietrznych, 
pasma skrzydła z tworzyw sztucznych do użytku w statkach 
powietrznych, panele szklane do statków powietrznych, 
płaty nośne do statków powietrznych, podwozia statków 
powietrznych, podwozia do pojazdów [statków powietrz-
nych], poduszki na siedzenia do statków powietrznych, 
pojazdy do poruszania się drogą powietrzną, pojazdy lotni-
cze, rozpórki podwozia [do statków powietrznych], rozpórki 
z tworzyw sztucznych do użytku w statkach powietrznych, 
samolot odrzutowy, samoloty amfibie, samoloty i ich części 
konstrukcyjne, samoloty śmigłowe, samoloty turboodrzu-
towe, samoloty turbośmigłowe, siedzenia do samolotów 
z funkcją masażu, skrzydła do statków powietrznych, spa-
dochrony hamujące do statków powietrznych, śmigła sa-
molotowe, śmigła do pojazdów powietrznych, stery, statki 
powietrzne [sterowce], strukturalne części do szybowców, 
systemy alarmowe do statków powietrznych, szybowce, szy-
bowce i ich części konstrukcyjne, zbiorniki paliwa do statków 
powietrznych, podwozie [części samolotów], administrowa-
nie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowa-
nie sprzedażą, dystrybucja materiałów reklamowych, marke-
tingowych i promocyjnych, organizacja i przeprowadzanie 
wystaw w ramach targów handlowych, organizacja wystaw 
do celów reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie 
wystaw handlowych, pozyskiwanie kontraktów na kupno 
i sprzedaż towarów, reklama w prasie popularnej i profesjo-
nalnej, udzielanie porad handlowych konsumentom, promo-
cja sprzedaży, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarzą-
dzanie działalnością handlową.

(210) 473115 (220) 2017 06 20
(731) AIR RES AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) Bu-131

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 18.05.01, 18.05.03, 26.11.07
(510), (511) 12 aerodynamiczne skrzydła do samolotów, 
części konstrukcyjne do statków powietrznych, części kon-
strukcyjne do samolotów, części strukturalne szybowców, 
fotele lotnicze, fotele pilota wyrzucane, kadłuby do statków 
powietrznych, konstrukcje skorupowe do statków powietrz-
nych, lekkie statki powietrzne, mechanizmy do startowania 
do pojazdów powietrznych, mechanizmy do manewrowa-
nia śmigłem [do ustawiania śmigła w chorągiewkę], ochra-
niacze łopaty śmigła do statków powietrznych, okładziny 
szczęk hamulca do podwozi statków powietrznych, opony 
do kół podwozia samolotu, opony do statków powietrznych, 
pasma skrzydła z tworzyw sztucznych do użytku w statkach 
powietrznych, panele szklane do statków powietrznych, 
płaty nośne do statków powietrznych, podwozia statków 
powietrznych, podwozia do pojazdów [statków powietrz-
nych], poduszki na siedzenia do statków powietrznych, 
pojazdy do poruszania się drogą powietrzną, pojazdy lotni-
cze, rozpórki podwozia [do statków powietrznych], rozpórki 

z tworzyw sztucznych do użytku w statkach powietrznych, 
samolot odrzutowy, samoloty amfibie, samoloty i ich części 
konstrukcyjne, samoloty śmigłowe, samoloty turboodrzu-
towe, samoloty turbośmigłowe, siedzenia do samolotów 
z funkcją masażu, skrzydła do statków powietrznych, spa-
dochrony hamujące do statków powietrznych, śmigła sa-
molotowe, śmigła do pojazdów powietrznych, stery, statki 
powietrzne [sterowce], strukturalne części do szybowców, 
systemy alarmowe do statków powietrznych, szybowce, 
szybowce i ich części konstrukcyjne, zbiorniki paliwa do stat-
ków powietrznych, podwozie [części samolotów], 35 sprze-
daż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony 
internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów 
i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprze-
daż wysyłkowa następujących towarów: aerodynamiczne 
skrzydła do samolotów, części konstrukcyjne do statków 
powietrznych, części konstrukcyjne do samolotów, części 
strukturalne szybowców, fotele lotnicze, fotele pilota wyrzu-
cane, kadłuby do statków powietrznych, konstrukcje skoru-
powe do statków powietrznych, lekkie statki powietrzne, 
mechanizmy do startowania do pojazdów powietrznych, 
mechanizmy do manewrowania śmigłem [do ustawiania 
śmigła w chorągiewkę], ochraniacze łopaty śmigła do stat-
ków powietrznych, okładziny szczęk hamulca do podwozi 
statków powietrznych, opony do kół podwozia samolotu, 
opony do statków powietrznych, pasma skrzydła z tworzyw 
sztucznych do użytku w statkach powietrznych, panele 
szklane do statków powietrznych, płaty nośne do statków 
powietrznych, podwozia statków powietrznych, podwozia 
do pojazdów [statków powietrznych], poduszki na siedzenia 
do statków powietrznych, pojazdy do poruszania się drogą 
powietrzną, pojazdy lotnicze, rozpórki podwozia [do stat-
ków powietrznych], rozpórki z tworzyw sztucznych do użyt-
ku w statkach powietrznych, samolot odrzutowy, samoloty 
amfibie, samoloty i ich części konstrukcyjne, samoloty śmi-
głowe, samoloty turboodrzutowe, samoloty turbośmigłowe, 
siedzenia do samolotów z funkcją masażu, skrzydła do stat-
ków powietrznych, spadochrony hamujące do statków po-
wietrznych, śmigła samolotowe, śmigła do pojazdów po-
wietrznych, stery, statki powietrzne [sterowce], strukturalne 
części do szybowców, systemy alarmowe do statków po-
wietrznych, szybowce, szybowce i ich części konstrukcyjne, 
zbiorniki paliwa do statków powietrznych, podwozie [części 
samolotów], marketing, reklama, reklama prasowa, reklama 
radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, rekla-
ma na stronach internetowych oraz organizowanie targów, 
wystaw i pokazów związanych z promocją następujących 
towarów: aerodynamiczne skrzydła do samolotów, części 
konstrukcyjne do statków powietrznych, części konstruk-
cyjne do samolotów, części strukturalne szybowców, fotele 
lotnicze, fotele pilota wyrzucane, kadłuby do statków po-
wietrznych, konstrukcje skorupowe do statków powietrz-
nych, lekkie statki powietrzne, mechanizmy do startowania 
do pojazdów powietrznych, mechanizmy do manewrowa-
nia śmigłem [do ustawiania śmigła w chorągiewkę], ochra-
niacze łopaty śmigła do statków powietrznych, okładziny 
szczęk hamulca do podwozi statków powietrznych, opony 
do kół podwozia samolotu, opony do statków powietrznych, 
pasma skrzydła z tworzyw sztucznych do użytku w statkach 
powietrznych, panele szklane do statków powietrznych, 
płaty nośne do statków powietrznych, podwozia statków 
powietrznych, podwozia do pojazdów [statków powietrz-
nych], poduszki na siedzenia do statków powietrznych, 
pojazdy do poruszania się drogą powietrzną, pojazdy lotni-
cze, rozpórki podwozia [do statków powietrznych], rozpórki 
z tworzyw sztucznych do użytku w statkach powietrznych, 
samolot odrzutowy, samoloty amfibie, samoloty i ich części 
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konstrukcyjne, samoloty śmigłowe, samoloty turboodrzu-
towe, samoloty turbośmigłowe, siedzenia do samolotów 
z funkcją masażu, skrzydła do statków powietrznych, spa-
dochrony hamujące do statków powietrznych, śmigła sa-
molotowe, śmigła do pojazdów powietrznych, stery, statki 
powietrzne [sterowce], strukturalne części do szybowców, 
systemy alarmowe do statków powietrznych, szybowce, szy-
bowce i ich części konstrukcyjne, zbiorniki paliwa do statków 
powietrznych, podwozie [części samolotów], administrowa-
nie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowa-
nie sprzedażą, dystrybucja materiałów reklamowych, marke-
tingowych i promocyjnych, organizacja i przeprowadzanie 
wystaw w ramach targów handlowych, organizacja wystaw 
do celów reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie 
wystaw handlowych, pozyskiwanie kontraktów na kupno 
i sprzedaż towarów, reklama w prasie popularnej i profesjo-
nalnej, udzielanie porad handlowych konsumentom, promo-
cja sprzedaży, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarzą-
dzanie działalnością handlową.

(210) 473116 (220) 2017 06 20
(731) AIR RES AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) T-131

(531) 29.01.13, 27.05.01, 18.05.01, 18.05.03, 26.11.02, 26.11.07, 
26.11.12, 27.07.01

(510), (511) 12 aerodynamiczne skrzydła do samolotów, 
części konstrukcyjne do statków powietrznych, części kon-
strukcyjne do samolotów, części strukturalne szybowców, 
fotele lotnicze, fotele pilota wyrzucane, kadłuby do statków 
powietrznych, konstrukcje skorupowe do statków powietrz-
nych, lekkie statki powietrzne, mechanizmy do startowania 
do pojazdów powietrznych, mechanizmy do manewrowa-
nia śmigłem [do ustawiania śmigła w chorągiewkę], ochra-
niacze łopaty śmigła do statków powietrznych, okładziny 
szczęk hamulca do podwozi statków powietrznych, opony 
do kół podwozia samolotu, opony do statków powietrznych, 
pasma skrzydła z tworzyw sztucznych do użytku w statkach 
powietrznych, panele szklane do statków powietrznych, 
płaty nośne do statków powietrznych, podwozia statków 
powietrznych, podwozia do pojazdów [statków powietrz-
nych], poduszki na siedzenia do statków powietrznych, 
pojazdy do poruszania się drogą powietrzną, pojazdy lotni-
cze, rozpórki podwozia [do statków powietrznych], rozpórki 
z tworzyw sztucznych do użytku w statkach powietrznych, 
samolot odrzutowy, samoloty amfibie, samoloty i ich części 
konstrukcyjne, samoloty śmigłowe, samoloty turboodrzu-
towe, samoloty turbośmigłowe, siedzenia do samolotów 
z funkcją masażu, skrzydła do statków powietrznych, spa-
dochrony hamujące do statków powietrznych, śmigła sa-
molotowe, śmigła do pojazdów powietrznych, stery, statki 
powietrzne [sterowce], strukturalne części do szybowców, 
systemy alarmowe do statków powietrznych, szybowce, 
szybowce i ich części konstrukcyjne, zbiorniki paliwa do stat-
ków powietrznych, podwozie [części samolotów], 35 sprze-

daż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony 
internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów 
i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprze-
daż wysyłkowa następujących towarów: aerodynamiczne 
skrzydła do samolotów, części konstrukcyjne do statków 
powietrznych, części konstrukcyjne do samolotów, części 
strukturalne szybowców, fotele lotnicze, fotele pilota wy-
rzucane, kadłuby do statków powietrznych, konstrukcje sko-
rupowe do statków powietrznych, lekkie statki powietrzne, 
mechanizmy do startowania do pojazdów powietrznych, 
mechanizmy do manewrowania śmigłem [do ustawiania 
śmigła w chorągiewkę], ochraniacze łopaty śmigła do stat-
ków powietrznych, okładziny szczęk hamulca do podwozi 
statków powietrznych, opony do kół podwozia samolotu, 
opony do statków powietrznych, pasma skrzydła z tworzyw 
sztucznych do użytku w statkach powietrznych, panele 
szklane do statków powietrznych, płaty nośne do statków 
powietrznych, podwozia statków powietrznych, podwozia 
do pojazdów [statków powietrznych], poduszki na siedzenia 
do statków powietrznych, pojazdy do poruszania się drogą 
powietrzną, pojazdy lotnicze, rozpórki podwozia [do stat-
ków powietrznych], rozpórki z tworzyw sztucznych do użyt-
ku w statkach powietrznych, samolot odrzutowy, samoloty 
amfibie, samoloty i ich części konstrukcyjne, samoloty śmi-
głowe, samoloty turboodrzutowe, samoloty turbośmigłowe, 
siedzenia do samolotów z funkcją masażu, skrzydła do stat-
ków powietrznych, spadochrony hamujące do statków po-
wietrznych, śmigła samolotowe, śmigła do pojazdów po-
wietrznych, stery, statki powietrzne [sterowce], strukturalne 
części do szybowców, systemy alarmowe do statków po-
wietrznych, szybowce, szybowce i ich części konstrukcyjne, 
zbiorniki paliwa do statków powietrznych, podwozie [części 
samolotów], marketing, reklama, reklama prasowa, reklama 
radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, rekla-
ma na stronach internetowych oraz organizowanie targów, 
wystaw i pokazów związanych z promocją następujących 
towarów: aerodynamiczne skrzydła do samolotów, części 
konstrukcyjne do statków powietrznych, części konstruk-
cyjne do samolotów, części strukturalne szybowców, fotele 
lotnicze, fotele pilota wyrzucane, kadłuby do statków po-
wietrznych, konstrukcje skorupowe do statków powietrz-
nych, lekkie statki powietrzne, mechanizmy do startowania 
do pojazdów powietrznych, mechanizmy do manewrowa-
nia śmigłem [do ustawiania śmigła w chorągiewkę], ochra-
niacze łopaty śmigła do statków powietrznych, okładziny 
szczęk hamulca do podwozi statków powietrznych, opony 
do kół podwozia samolotu, opony do statków powietrznych, 
pasma skrzydła z tworzyw sztucznych do użytku w statkach 
powietrznych, panele szklane do statków powietrznych, 
płaty nośne do statków powietrznych, podwozia statków 
powietrznych, podwozia do pojazdów [statków powietrz-
nych], poduszki na siedzenia do statków powietrznych, 
pojazdy do poruszania się drogą powietrzną, pojazdy lotni-
cze, rozpórki podwozia [do statków powietrznych], rozpórki 
z tworzyw sztucznych do użytku w statkach powietrznych, 
samolot odrzutowy, samoloty amfibie, samoloty i ich części 
konstrukcyjne, samoloty śmigłowe, samoloty turboodrzu-
towe, samoloty turbośmigłowe, siedzenia do samolotów 
z funkcją masażu, skrzydła do statków powietrznych, spa-
dochrony hamujące do statków powietrznych, śmigła sa-
molotowe, śmigła do pojazdów powietrznych, stery, statki 
powietrzne [sterowce], strukturalne części do szybowców, 
systemy alarmowe do statków powietrznych, szybowce, szy-
bowce i ich części konstrukcyjne, zbiorniki paliwa do statków 
powietrznych, podwozie [części samolotów], administrowa-
nie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowa-
nie sprzedażą, dystrybucja materiałów reklamowych, marke-
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tingowych i promocyjnych, organizacja i przeprowadzanie 
wystaw w ramach targów handlowych, organizacja wystaw 
do celów reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie 
wystaw handlowych, pozyskiwanie kontraktów na kupno 
i sprzedaż towarów, reklama w prasie popularnej i profesjo-
nalnej, udzielanie porad handlowych konsumentom, promo-
cja sprzedaży, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarzą-
dzanie działalnością handlową.

(210) 473132 (220) 2017 06 20
(731) SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE, 

Lublin
(540) Miód Pitny KAMIAŃSKI TRÓJNIAK

(531) 02.09.01, 05.13.08, 06.07.25, 25.01.01, 25.01.05, 25.01.25, 
26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 33 miody pitne.

(210) 473161 (220) 2017 06 21
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) kurpiodobre
(510), (511) 29 bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dzi-
czyzna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, 
kiełbaski w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spo-
żywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mię-
so solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty 
gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, raki nieżywe, 
smalec, sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wę-
dliny, produkty gotowe na bazie wędlin zawarte w tej klasie, 
wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy 
szpik kostny jadalny, 35 badanie rynku, doradztwo specjali-
styczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy 
w działalności gospodarczej, opinie, sondaże, organizowanie 
wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, 
pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana dla osób 
trzecich, zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zaku-
py i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, usługi 
umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów 
w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną żywno-
ścią do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów 
leczniczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemow-
ląt, towarami branży mięsnej: bekon, chrupki na bazie mięsa, 
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, ka-
szanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne, krokie-
ty spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, 
mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produk-
ty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, raki nieżywe, 
smalec, sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wę-
dliny, produkty gotowe na bazie wędlin zawarte w tej klasie, 
wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy 
szpik kostny jadalny, i przetworów z mięsa włączając wyroby 
z drobiu i królików, konserw mięsnych, podrobów mięsnych 

i krwi, produktów mięsopodobnych, produktów gotowych 
na bazie mięsa lub wędlin, branżach: spożywczej, odzieżo-
wej, obuwniczej.

(210) 473164 (220) 2017 06 21
(731) STELLA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) K1

(531) 26.01.03, 26.01.17, 26.01.18, 26.02.01, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.04

(510), (511) 36 usługi wynajmowania i dzierżawy nierucho-
mości w zakresie powierzchni biurowych, handlowych, ga-
stronomicznych oraz mieszkalnych, usługi zarządzania nie-
ruchomościami w zakresie budynków i ich części w zakresie 
powierzchni handlowych, biur, gastronomii, kompleksów 
budynków, osiedli mieszkaniowych, usługi doradcze doty-
czące nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieru-
chomości, usługi w zakresie wyceny majątku nieruchomego, 
usługi finansowania nieruchomości, agencje nieruchomości, 
dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich.

(210) 473349 (220) 2017 06 26
(731) P.P.H.U. NIKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska
(540) Deliski
(510), (511) 29 mięso, wędliny.

(210) 473610 (220) 2017 07 01
(731) BĄK MAREK ABCT, Pysznica
(540) STALOVE

(531) 27.05.01, 15.07.04, 05.07.02, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne.

(210) 473688 (220) 2017 07 03
(731) ASCELLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Zachariaszowska
(540) PACJENTINFO

(531) 26.01.16, 24.13.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, ana-
lizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi 
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informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, 44 higiena i pielę-
gnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla 
ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 473693 (220) 2017 07 03
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) PRIMADEX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, żywność dietetycz-
na i substancje przystosowane do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwal-
czania robactwa, fungicydy.

(210) 473697 (220) 2017 07 04
(731) DIETICE SPÓŁKA CYWILNA, Przeźmierowo
(540) DIETICE

(531) 26.04.01, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lody, w tym lody dietetyczne, wysokobiałko-
we i izotoniczne, 35 sprzedaż lodów, w tym lodów dietetycz-
nych, wysokobiałkowych i izotonicznych.

(210) 473702 (220) 2017 07 04
(731) DIETICE SPÓŁKA CYWILNA, Przeźmierowo
(540) dietice
(510), (511) 30 lody, w tym lody dietetyczne, wysokobiałko-
we i izotoniczne, 35 sprzedaż lodów, w tym lodów dietetycz-
nych, wysokobiałkowych i izotonicznych.

(210) 473704 (220) 2017 07 04
(731) LUTOSTAŃSKI PRZEMYSŁAW, Warszawa
(540) White CLINIC

(531) 02.09.10, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, stomatologia.

(210) 473718 (220) 2017 07 04
(731) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Mieszko Dla Ciebie & Dla Mnie
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.

(210) 473807 (220) 2017 07 06
(731) PODKAŃSKI RAFAŁ, Warszawa

(540) polbio

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 warzywa mrożone EKO, owoce mrożone EKO, 
przeciery warzywne EKO, przeciery owocowe EKO, jaja eko-
logiczne, warzywa suszone EKO, suszone owoce EKO, owoce 
przetworzone EKO, 30 ekologiczne, świeże kluski i ekologicz-
ne, świeże pierogi, takie jak: kopytka, kluski leniwe, pierogi 
ruskie, pierogi z kapustą i grzybami leśnymi, pierogi z kaszą 
i serem, pierogi z serem, pierogi z soczewicą, czosnek prze-
tworzony do stosowania jako przyprawa EKO, zioła przetwo-
rzone EKO, czosnek w proszku EKO, 31 świeże warzywa orga-
niczne, świeże owoce organiczne, świeże zioła organiczne, 
świeży czosnek EKO, 32 napoje owocowe EKO i soki owoco-
we EKO, soki warzywne EKO, esencje do produkcji napojów 
EKO, ekologiczne napoje na bazie owoców lub warzyw, kon-
centraty soków owocowych EKO, mieszane soki owocowe 
EKO.

(210) 473813 (220) 2017 07 07
(731) TOMCZAK MARCIN AGRO CREATIVE, Paniowice
(540) ELOCHA

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe.

(210) 473848 (220) 2017 07 07
(731) CIEMNIEWSKI ZBIGNIEW PRZETWÓRSTWO  

ROLNO-SPOŻYWCZE, Jankowice
(540) TREE NUTS

(531) 05.07.06, 27.05.01
(510), (511) 29 bakalie, owoce kandyzowane, owoce lukro-
wane, owoce puszkowane, chipsy owocowe, skórki owoco-
we, chrupki owocowe, daktyle, wiórki kokosowe, orzechy 
preparowane, orzeszki ziemne, orzeszki arachidowe, orzechy 
laskowe, orzechy włoskie, rodzynki, migdały, pistacje, miąższ 
owoców, migdały spreparowane, mleko z orzeszków ziem-
nych do celów kulinarnych, orzechy preparowane, orzeszki 
arachidowe preparowane, przekąski owocowe, przekąski 
bakaliowe, 35 prowadzenie sklepu lub hurtowni z artykuła-
mi takimi jak: bakalie, owoce kandyzowane, owoce lukrowa-
ne, owoce puszkowane, chipsy owocowe, skórki owocowe, 
chrupki owocowe, daktyle, wiórki kokosowe, orzechy pre-
parowane, orzeszki ziemne, orzeszki arachidowe, orzechy 
laskowe, orzechy włoskie, rodzynki, migdały, pistacje, miąższ 
owoców, migdały spreparowane, mleko z orzeszków ziem-
nych do celów kulinarnych, orzechy preparowane, orzeszki 
arachidowe preparowane, przekąski owocowe, przekąski 
bakaliowe.
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(210) 473850 (220) 2017 07 07
(731) POL-ENSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator
(540) PROMIENIE SŁOŃCA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje 
farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje dietetycz-
ne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze, 
zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone w witaminy 
i minerały do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, 
preparaty multiwitaminowo - multiminerałowe, preparaty 
witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne, borowina lecz-
nicza, herbata lecznicza, kąpiele lecznicze, korzenie lekarskie, 
oleje lecznicze, zioła lecznicze, leki dla ludzi, leki weterynaryj-
ne, maści do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroele-
mentami dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, 
mleczko pszczele do celów medycznych, nalewki do celów 
leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mi-
neralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, prepara-
ty witaminowe, herbata z ziół do celów medycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materia-
ły opatrunkowe, materiały do celów medycznych, materiały 
i środki sanitarne i higieniczne, 29 potrawy na bazie mięsa, po-
trawy na bazie ryb, potrawy na bazie owoców morza, potrawy 
na bazie drobiu, potrawy na bazie dziczyzny, potrawy na ba-
zie warzyw, potrawy na bazie owoców, potrawy na bazie jaj, 
wyroby garmażeryjne, sałatki warzywne, sałatki owocowe, 
warzywa gotowane, warzywa konserwowane, zupy, pasztety, 
krokiety, flaki, konfitury, produkty mleczne, kiełbasy, wędliny, 
galaretki, pasty do kanapek, smalec, 30 potrawy na bazie mąki, 
potrawy na bazie ryżu, przyprawy korzenne i suszone zioła, 
produkty zbożowe, wyroby piekarskie, wyroby cukiernicze, 
sosy, herbata, kawa, namiastki kawy, czekolada, kakao w po-
staci gotowanych napojów, lody, produkty z lodów, chleb, 
ciastka, nadzienia do ciast, kanapki, pierogi, uszka, przekąski 
i zakąski, 31 cebula świeża [warzywa], chleb świętojański, su-
rowy, cykoria [sałata], cytryny świeże, czosnek, świeży, dynie, 
groch świeży, grzyby świeże, homary żywe, jagody [owoce], 
kabaczki, karczochy, świeże, kasztany jadalne świeże, kopra, 
korzenie cykorii, korzenie jadalne, kukurydza, langusty [żywe], 
łosoś, żywy, łupiny orzechów kokosowych, makuchy, małże 
[mięczaki] żywe, małże żywe, migdały [owoce], ogórki świeże, 
oliwki świeże, orzechy, orzechy kokosowe, orzechy laskowe, 
orzeszki arachidowe świeże, orzeszki kola, ostrygi żywe, otręby 
zbożowe, owies, owoce cytrusowe, owoce świeże, pieprz [zio-
łowy], pomarańcze, pory świeże, pszenica, rabarbar, raki żywe, 
rośliny strączkowe świeże, ryby żywe, ryż nieprzetworzony, 
sałata świeża, sardynki, żywe, sezam jadalny, nieprzetworzony, 
siano, skorupiaki [żywe], soczewica świeża [warzywa], strzy-
kwy, żywe, szpinak świeży, śledzie, żywe, trufle świeże, trzcina 
cukrowa, tuńczyk, żywy, warzywa świeże, winogrona świeże, 
winorośle, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarno kakaowe 
w stanie surowym, ziemniaki, zioła ogrodowe świeże, żyto.

(210) 473863 (220) 2017 07 07
(731) MONKIEWICZ MAGDALENA, Nowa Wieś Polna
(540) MONKIEWICZ

(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, 
nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, urzą-
dzenia do ogrzewania, zaślepki do grzejników, zawory po-
wietrzne do instalacji ogrzewania parowego, zawory termo-
statyczne [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 dystrybucji 
wody, instalacje i urządzenia do suszenia, antyrozpryskowe 
dysze wylotowe do kranów, aparatura destylacyjna, apa-
ratura 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, ciśnienio-
we zbiorniki wody, czyste komory [instalacje sanitarne], 
dmuchawy kominowe, dyfuzory nawadniające kropelko-
we [urządzenia nawadniające], urządzenia zasilające kotły 
grzewcze, 35 sprzedaż produktów: grzejniki do centralnego 
ogrzewania, instalacje grzewcze, instalacje do ogrzewania 
wodnego, kaloryfery elektryczne, łazienkowe instalacje 
wodno-kanalizacyjne, naczynia zbiorcze do instalacji cen-
tralnego ogrzewania, dywany podgrzewane elektrycznie, 
instalacje do sauny, nawilżacze do grzejników centralnego 
ogrzewania, urządzenia do ogrzewania, zaślepki do grzejni-
ków, zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, 
zawory termostatyczne [części instalacji grzewczych], zawo-
ry powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, urządze-
nia elektryczne do ogrzewania, urządzenia grzewcze do po-
jazdów, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, 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 
maszyn, ciśnieniowe zbiorniki wody, czyste komory [instala-
cje sanitarne], dmuchawy kominowe, dyfuzory nawadniają-
ce 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 
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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], 
fakturowanie, księgowość, rachunkowość, przygotowywa-
nie zeznań podatkowych, usługi podatkowe, sporządzanie 
wyciągów z konta, agencje informacji handlowej, badania 
biznesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe, eksper-
tyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne 
prognozy, usługi porównywania cen, analizy kosztów, anali-
zy 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, zarządza-
nie działalnością gospodarczą która zajmuje się udzielaniem 
licencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakre-
sie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projek-
tów budowlanych, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efek-
tywności biznesowej, doradztwo w zakresie organizowania, 
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero-
wych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwa-
nie informacji w plikach komputowych dla osób trzecich, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, przygotowy-
wanie listy płac, 37 montaż i naprawy instalacji grzewczych, 
instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, usługi 
hydrauliczne, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, in-
stalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa urzą-
dzeń elektrycznych, lakierowanie, murowanie, szlifowanie, 
doradztwo inżynieryjne, budownictwo, nadzór budowlany, 
informacja budowlana, budownictwo przemysłowe, konsul-
tacje budowlane, budowa pawilonów i sklepów targowych, 
wynajem sprzętu budowlanego, wypożyczanie maszyn 
do czyszczenia.

(210) 473900 (220) 2017 07 10
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 473910 (220) 2017 07 10
(731) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW 

I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE  
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) warszawska kranówka

(531) 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 32 woda, woda pitna (spożywcza), 35 analizy 
rynkowe, analizy kosztów, badania marketingowe, badania 
opinii publicznej, doradztwo w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, prognozy ekonomiczne, udzielanie porad 
konsumentom w dziedzinie dostarczania, oczyszczania 
i wykorzystania wody, wyceny handlowe w zakresie insta-
lacji wodno-kanalizacyjnych, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, 39 usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji 
wody, usługi w zakresie poboru i dostarczania wody, za-
opatrywanie w wodę, usługi w zakresie odprowadzania 
i oczyszczania ścieków, usługi uzdatniania wody, transport 
wody poprzez rurociągi, transport ścieków i odpadów płyn-
nych poprzez rurociągi, usługi w zakresie przewozu osób 
i towarów transportem samochodowym, przewóz samo-
chodami ciężarowymi, 40 wytwarzanie energii, niszczenie 
odpadów, oczyszczanie powietrza, unieszkodliwianie od-
padów, oczyszczanie wody, uzdatnianie wody, 41 organizo-
wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów z za-
kresu ochrony środowiska, organizowanie proekologicz-
nych zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
organizowanie i prowadzenie wycieczek edukacyjnych, 
42 badania bakteriologiczne, badania techniczne, analizy 
chemiczne, analizy wody, badania biologiczne, badania 
chemiczne, badania geologiczne, projekty techniczne 
oraz ekspertyzy i opracowania w zakresie nauk związanych 
z ekologią, ochrona środowiska i wykorzystaniem zasobów 
wodnych, prowadzenie prac badawczo - rozwojowych 
w dziedzinie nauk technicznych, biologicznych i środowi-
ska naturalnego, usługi doradztwa dotyczącego ochrony 
środowiska, usługi w zakresie projektowania obiektów 
budowlanych, usługi w zakresie projektowania instalacji 
wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych, urzą-
dzeń do ochrony środowiska, usługi projektowe w zakre-
sie projektowania infrastruktury pod budowę rurociągów 
przesyłowych i sieci rozdzielczych, projektowanie rurocią-
gów przesyłowych i sieci rozdzielczych, opinie i doradztwo 
w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ekspertyzy, 
doradztwo, opiniowanie w zakresie budownictwa, robót 
budowlanych i instalacji związanych z budownictwem, ba-
dania techniczne, pomiary terenu, ekspertyzy inżynieryjne, 
opracowywanie projektów technicznych, usługi doradcze, 
konsultacyjne i inżynierskie w zakresie urządzeń i instala-
cji wodnych, ściekowych, kanalizacyjnych, elektrycznych 
i energetycznych .

(210) 473911 (220) 2017 07 10
(731) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW 

I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE  
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
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(540) 1886 WODOCIĄGI I KANALIZACJA MIEJSKIE 
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 07.01.06, 04.02.11, 24.09.11, 26.11.13, 
26.05.16, 26.05.18

(510), (511) 32 woda, woda pitna (spożywcza), 35 analizy ryn-
kowe, analizy kosztów, badania marketingowe, badania opinii 
publicznej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, prognozy ekonomiczne, udzielanie porad konsumentom 
w dziedzinie dostarczania, oczyszczania i wykorzystania wody, 
wyceny handlowe w zakresie instalacji wodno-kanalizacyj-
nych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 39 usługi w za-
kresie przesyłania i dystrybucji wody, usługi w zakresie poboru 
i dostarczania wody, zaopatrywanie w wodę, usługi w zakresie 
odprowadzania i oczyszczania ścieków, usługi uzdatniania 
wody, transport wody poprzez rurociągi, transport ścieków 
i odpadów płynnych poprzez rurociągi, usługi w zakresie 
przewozu osób i towarów transportem samochodowym, 
przewóz samochodami ciężarowymi, 40 wytwarzanie energii, 
niszczenie odpadów, oczyszczanie powietrza, unieszkodliwia-
nie odpadów, oczyszczanie wody, uzdatnianie wody, 41 or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów 
z zakresu ochrony środowiska, organizowanie proekologicz-
nych zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
organizowanie i prowadzenie wycieczek edukacyjnych, 
42 badania bakteriologiczne, badania techniczne, analizy che-
miczne, analizy wody, badania biologiczne, badania chemicz-
ne, badania geologiczne, projekty techniczne oraz ekspertyzy 
i opracowania w zakresie nauk związanych z ekologią, ochro-
na środowiska i wykorzystaniem zasobów wodnych, pro-
wadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk 
technicznych, biologicznych i środowiska naturalnego, usługi 
doradztwa dotyczącego ochrony środowiska, usługi w zakre-
sie projektowania obiektów budowlanych, usługi w zakresie 
projektowania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, 
elektrycznych, urządzeń do ochrony środowiska, usługi pro-
jektowe w zakresie projektowania infrastruktury pod budowę 
rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, projektowanie 
rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, opinie i do-
radztwo w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, eksper-
tyzy, doradztwo, opiniowanie w zakresie budownictwa, robót 
budowlanych i instalacji związanych z budownictwem, bada-
nia techniczne, pomiary terenu, ekspertyzy inżynieryjne, opra-
cowywanie projektów technicznych, usługi doradcze, konsul-
tacyjne i inżynierskie w zakresie urządzeń i instalacji wodnych, 
ściekowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i energetycznych.

(210) 473913 (220) 2017 07 10
(731) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW 

I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE  
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) warszawska kranówka

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 woda, woda pitna (spożywcza), 35 analizy 
rynkowe, analizy kosztów, badania marketingowe, badania 
opinii publicznej, doradztwo w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, prognozy ekonomiczne, udzielanie porad 
konsumentom w dziedzinie dostarczania, oczyszczania i wy-
korzystania wody, wyceny handlowe w zakresie instalacji 
wodno-kanalizacyjnych, wynajmowanie przestrzeni rekla-
mowej, 39 usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji wody, 
usługi w zakresie poboru i dostarczania wody, zaopatrywa-
nie w wodę, usługi w zakresie odprowadzania i oczyszczania 
ścieków, usługi uzdatniania wody, transport wody poprzez 
rurociągi, transport ścieków i odpadów płynnych poprzez ru-
rociągi, usługi w zakresie przewozu osób i towarów transpor-
tem samochodowym, przewóz samochodami ciężarowymi, 
40 wytwarzanie energii, niszczenie odpadów, oczyszczanie 
powietrza, unieszkodliwianie odpadów, oczyszczanie wody, 
uzdatnianie wody, 41 organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadze-
nie szkoleń oraz warsztatów z zakresu ochrony środowiska, 
organizowanie proekologicznych zajęć edukacyjnych dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie i prowadzenie 
wycieczek edukacyjnych, 42 badania bakteriologiczne, ba-
dania techniczne, analizy chemiczne, analizy wody, badania 
biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, pro-
jekty techniczne oraz ekspertyzy i opracowania w zakresie 
nauk związanych z ekologią, ochrona środowiska i wykorzy-
staniem zasobów wodnych, prowadzenie prac badawczo 
- rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, biologicz-
nych i środowiska naturalnego, usługi doradztwa dotyczą-
cego ochrony środowiska, usługi w zakresie projektowania 
obiektów budowlanych, usługi w zakresie projektowania 
instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych, 
urządzeń do ochrony środowiska, usługi projektowe w za-
kresie projektowania infrastruktury pod budowę rurociągów 
przesyłowych i sieci rozdzielczych, projektowanie rurocią-
gów przesyłowych i sieci rozdzielczych, opinie i doradztwo 
w zakresie instalacji wodno- -kanalizacyjnych, ekspertyzy, 
doradztwo, opiniowanie w zakresie budownictwa, robót 
budowlanych i instalacji związanych z budownictwem, ba-
dania techniczne, pomiary terenu, ekspertyzy inżynieryjne, 
opracowywanie projektów technicznych, usługi doradcze, 
konsultacyjne i inżynierskie w zakresie urządzeń i instala-
cji wodnych, ściekowych, kanalizacyjnych, elektrycznych 
i energetycznych.

(210) 473914 (220) 2017 07 10
(731) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW 

I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE  
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) 1886 WODOCIĄGI I KANALIZACJA
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 07.01.06, 04.02.11, 24.09.13, 26.05.16, 
26.05.18, 26.11.13

(510), (511) 32 woda, woda pitna (spożywcza), 35 analizy 
rynkowe, analizy kosztów, badania marketingowe, badania 
opinii publicznej, doradztwo w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, prognozy ekonomiczne, udzielanie porad 
konsumentom w dziedzinie dostarczania, oczyszczania 
i wykorzystania wody, wyceny handlowe w zakresie insta-
lacji wodno-kanalizacyjnych, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, 37 usługi ogólnobudowlane, usługi budow-
lano-remontowe, usługi związane z budową obiektów in-
żynierii lądowej i wodnej, usługi budowlano - remontowe 
w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych 
i klimatyzacyjnych, usługi budowlane w zakresie budowli 
specjalistycznych, usługi związane z przygotowaniem in-
frastruktury pod budowę rurociągów przesyłowych i sieci 
rozdzielczych oraz montaż rurociągów przesyłowych i sieci 
rozdzielczych, usługi konserwacji oraz remontowe w zakre-
sie instalacji wodno - kanalizacyjnych, usługi hydrauliczne, 
naprawy podwodne, budownictwo przemysłowe, izolowa-
nie budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, 
usługi budowlano - remontowe w zakresie urządzeń i in-
stalacji elektrycznych, usługi instalacyjne w zakresie wyko-
nawstwa instalacji elektrycznych, nadzór budowlany, usługi 
w zakresie instalacji, konserwacji oraz napraw maszyn i urzą-
dzeń, wynajem maszyn i sprzętu budowlanego, 39 usługi 
w zakresie przesyłania i dystrybucji wody, usługi w zakre-
sie poboru i dostarczania wody, zaopatrywanie w wodę, 
usługi w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków, 
usługi uzdatniania wody, transport wody poprzez rurociągi, 
transport ścieków i odpadów płynnych poprzez rurociągi, 
usługi w zakresie przewozu osób i towarów transportem 
samochodowym, przewóz samochodami ciężarowymi, 
40 wytwarzanie energii, niszczenie odpadów, oczyszcza-
nie powietrza, unieszkodliwianie odpadów, oczyszczanie 
wody, uzdatnianie wody, 41 organizowanie i prowadze-
nie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów z zakresu ochrony 
środowiska, organizowanie proekologicznych zajęć edu-
kacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowa-
nie i prowadzenie wycieczek edukacyjnych, 42 badania 
bakteriologiczne, badania techniczne, analizy chemiczne, 
analizy wody, badania biologiczne, badania chemiczne, 
badania geologiczne, projekty techniczne oraz eksperty-
zy i opracowania w zakresie nauk związanych z ekologią, 
ochrona środowiska i wykorzystaniem zasobów wodnych, 
prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie 
nauk technicznych, biologicznych i środowiska naturalne-
go, usługi doradztwa dotyczącego ochrony środowiska, 
usługi w zakresie projektowania obiektów budowlanych, 
usługi w zakresie projektowania instalacji wodno-kanali-
zacyjnych, cieplnych, elektrycznych, urządzeń do ochrony 
środowiska, usługi projektowe w zakresie projektowania 
infrastruktury pod budowę rurociągów przesyłowych i sie-
ci rozdzielczych, projektowanie rurociągów przesyłowych 
i sieci rozdzielczych, opinie i doradztwo w zakresie instalacji 
wodno-kanalizacyjnych, ekspertyzy, doradztwo, opiniowa-
nie w zakresie budownictwa, robót budowlanych i insta-
lacji związanych z budownictwem, badania techniczne, 
pomiary terenu, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie 
projektów technicznych, usługi doradcze, konsultacyjne 
i inżynierskie w zakresie urządzeń i instalacji wodnych, ście-
kowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i energetycznych.

(210) 473920 (220) 2017 07 10
(731) CAREFLEET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław

(540) CA CAREFLEET GRUPA CRÉDIT AGRICOLE

(531) 27.05.01, 27.05.19, 27.05.22, 26.11.08, 26.11.09
(510), (511) 36 finansowanie leasingu pojazdów, 37 obsługa 
i naprawa samochodów, 39 wypożyczanie samochodów.

(210) 473930 (220) 2017 07 10
(731) NABIAŁEK ANNA MARSALA, Częstochowa
(540) MARSALA
(510), (511) 25 bielizna osobista, apaszki, biustonosze, boa 
na szyję, buty, futra jako odzież, garnitury, getry, gorsety, 
halki jako bielizna, kapelusze, kołnierzyki, kombinezony, ko-
stiumy kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki jako odzież, leg-
ginsy, majtki, mufki jako odzież, nakrycia głowy, nauszniki 
jako odzież, obuwie, odzież gotowa, odzież ze skóry, odzież 
z imitacji skóry, okrycia wierzchnie jako odzież, palta, pulo-
wery, pantofle domowe, paski jako odzież, piżamy, płaszcze, 
podkoszulki, podwiązki, pończochy, rajstopy, rękawiczki jako 
odzież, sandały, skarpetki, spodnie, staniki, stroje plażowe, 
stroje kąpielowe, sukienki, spódnice, swetry, szale, szali-
ki, szelki, szlafroki, trykoty jako ubrania, T-shirty, wyprawki 
dziecięce jako ubrania, 35 agencje importowo-eksportowe, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych jako próbki 
druki prospekty broszury, usługi zaopatrzenia osób trzecich 
jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary w sklepie i hurtowni oraz na stronie internetowej 
dotyczącej odzieży, bielizny, kurtek, koszul, spódnic, sukie-
nek, szlafroków, kapeluszy, spodni, stroje kąpielowe, sandały, 
skarpetki, rękawiczki, płaszcze, obuwia, części obuwia, ubrań, 
nakryć głowy, torebek, toreb, parasoli, siatek, teczek, torni-
strów, pasków, piżam, portfeli, walizki.

(210) 473951 (220) 2017 07 11
(731) KOCHANEK ANDRZEJ, Warszawa
(540) WIRTUALNY CZŁONEK ZARZĄDU

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.01, 02.01.16
(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie strategii komuni-
kacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, outsourcing [doradztwo biznesowe], usłu-
gi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi 
marketingowe.

(210) 473953 (220) 2017 07 11
(731) KOCHANEK ANDRZEJ, Warszawa
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(540) 4V 4VALUE BUSINESS CONSULTING

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.01, 27.07.01, 26.04.02
(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie strategii komuni-
kacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi 
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi mar-
ketingowe, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], usługi trenerskie, seminaria (organizowanie i pro-
wadzenie -).

(210) 473975 (220) 2017 07 11
(731) KORPORACJA.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) IMPRA SHOP
(510), (511) 25 odzież, odzież gimnastyczna i sportowa, 
kostiumy do tańca, kostiumy karnawałowe, odzież jako oka-
zjonalne kostiumy tematyczne, odzież ze skóry i z imitacji 
skóry, obuwie, obuwie gimnastyczne i sportowe, obuwie 
zwłaszcza do tańca, nakrycia głowy, nakrycia głowy jako 
okazjonalne przebrania tematyczne, opaski, kapelusze, styli-
zowane czapki, bielizna, kurtki, spodnie, bluzy, podkoszulki, 
T-shirty, koszule, garnitury, krawaty, muchy, płaszcze, swetry, 
suknie, sukienki, garsonki, spódnice, rajstopy, pończochy, 
podwiązki do pończoch, skarpety, kapcie, rękawiczki, sza-
le, szaliki, czapki, chusty, szlafroki, bielizna osobista, piżamy, 
koszule nocne, dresy, getry, leginsy, majtki, staniki, staniczki, 
szelki, woalki, środki antypoślizgowe do butów, 26 błyskotki 
do ubrań, brody sztuczne, wstęgi do dekorowania, girlandy 
sztuczne, peruki, wąsy sztuczne, włosy sztuczne, sztuczne 
kwiaty, warkocze z włosów, broszki jako dodatki ubraniowe, 
ozdoby do kapeluszy i obuwia nie z metali szlachetnych, ko-
kardy do włosów, koronkowe ozdoby, ozdoby do włosów, 
wsuwki do włosów, spinki do włosów, spinki układające wło-
sy, zatrzaski, opaski na włosy, lamety (ozdoby odzieży), opaski 
na ręce, emblematy ozdobne, ozdoby do włosów, zapięcia 
do pasków, pióra (dodatki do ubrań), hafty srebrne, zapięcia 
do szelek, sztuczne włosy, sztuczne kwiaty, szpilki do ukła-
dania włosów, treski z włosów, warkocze z włosów, włosy 
sztuczne, wstążki do włosów, wsuwki do włosów, ozdoby 
do obuwia, 28 balony do zabawy, konfetti, bańki mydlane 
jako zabawki, ozdoby na choinki z wyjątkiem gier, artyku-
łów oświetleniowych i słodyczy, choinki z materiałów syn-
tetycznych, balony do konfetti, latawce, maski jako zabawki, 
maski teatralne, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów 
oświetleniowych i słodyczy, śmieszne rzeczy (atrapy), śnieg 
sztuczny na choinki, rolki, wrotki, gwizdki, zabawki pluszowe, 
śmieszne rzeczy - atrapy, 35 usługi doradztwa w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej handlowej, usługi 
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą handlową, 
usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania 

działalnością gospodarczą handlową, pozyskiwanie i udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej handlo-
wej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, 
doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia działalności 
handlowej w oparciu o umowę franczyzy, usługi świadczone 
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu 
przedsiębiorstw handlowych lub w zarządzaniu nimi, pomoc 
w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzo-
wego, usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobior-
ców, sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży, obuwia, nakryć 
głowy, sprzętu sportowego i gimnastycznego, zabawek, ga-
dżetów imprezowych, gadżetów biurowych, sprzętu elektro-
nicznego, zegarków, biżuterii, artykułów szklanych, figurek 
szklanych i porcelanowych, kubków, fajansu, świeczników, 
świec, artykułów dekoracyjnych pomieszczeń domowych 
i biurowych, ramek do zdjęć, popielniczek, noży, scyzoryków, 
biżuterii, breloków, książek i czasopism, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia, 
nakryć głowy, sprzętu sportowego i gimnastycznego, zaba-
wek, gadżetów imprezowych, gadżetów biurowych, sprzętu 
elektronicznego, zegarków, biżuterii, artykułów szklanych, 
figurek szklanych i porcelanowych kubków, fajansu, świecz-
ników, świec, artykułów dekoracyjnych pomieszczeń domo-
wych i biurowych, ramek do zdjęć, popielniczek, noży, scy-
zoryków, biżuterii, breloków, książek i czasopism, promocja 
sprzedaży, informacja handlowa, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wy-
staw w celach handlowych i reklamowych, rozpowszech-
nianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania rynku, 
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów 
i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, 
promocja sprzedaży, wynajmowanie miejsc na umieszcza-
nie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie 
oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz da-
nych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe 
zarządzanie plikami.

(210) 473976 (220) 2017 07 11
(731) KORPORACJA.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) NAVI PRACA
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
usługi rejestrowania i prowadzenia rejestru pracodawców 
oraz pracowników, pośrednictwo pracy, doradztwo perso-
nalne, rekrutacja personelu, dobór personelu za pomocą 
metod psychotechnicznych, usługi w zakresie doradztwa 
zarządzania personelem, wynajmowanie pracowników, 
usługi agencji public relations, usługi w zakresie kreowania 
wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi marketingowe, usługi 
agencji reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama 
billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, 
pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej usług re-
klamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajem 
powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej, 
oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, 
analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketin-
gowe, badania rynku, badania opinii publicznej, prognozy 
ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie danych 
w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie 
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reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia 
reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy 
towarów, prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie targów 
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, pośrednicze-
nie w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlo-
we, przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, 
promocja towarów, wynajmowanie nośników reklamowych, 
wyszukiwanie informacji o plikach komputerowych dla osób 
trzecich, 38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji 
tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali kom-
puterowych i sieci internetowej, usługi w zakresie interneto-
wego serwisu informacyjnego kojarzącego pracodawców 
i pracowników, usługi przydzielania dostępu do baz danych 
pracowników, agencje informacyjne, agencje prasowe, udo-
stępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyj-
nego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji, pocz-
ta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi 
w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy 
pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line 
z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu w sieci 
internetowej do zasobów informacyjnych mianowicie zbio-
rów ofert pracy, usługi w zakresie udostępniania i wynajmu 
czasu dostępu do Internetu osobom trzecim, 41 usługi edu-
kacyjne, usługi w zakresie prowadzenia działalności szkole-
niowej, doskonalenie zawodowe, usługi związane z organi-
zowaniem wypoczynku, organizowanie i obsługa imprez 
edukacyjnych, organizowanie konkursów o charakterze 
edukacyjnym i rozrywkowym, organizowanie i prowadzenie 
przyjęć, zjazdów, konferencji, kongresów i sympozjów, usługi 
publikowania elektronicznego on-line książek i periodyków, 
usługi publikowania książek, publikowanie tekstów (innych 
niż teksty reklamowe), komputerowe przygotowanie mate-
riałów do publikacji, pisanie tekstów edukacyjnych, innych 
niż reklamowych, produkcja filmów edukacyjnych, produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie edu-
kacyjnych nagrań dźwiękowych, sprawdziany edukacyjne, 
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, wypoży-
czanie książek i periodyków, fotoreportaże, organizowanie 
imprez plenerowych, tłumaczenia, ustanawianie i wręczanie 
nagród za osiągnięcia w dziedzinie edukacji i biznesu.

(210) 473978 (220) 2017 07 11
(731) TOMASZEWSKI TOMASZ LOFT KONTRAKT, Swarzędz
(540) LOFT DECORA

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 płoty i parkany metalowe, elementy łączące 
do mebli metalowe, zabudowy stalowe, schody ze stali, obu-
dowy stalowe do schodów, poręcze stalowe schodów, stojaki 
ze stali, stoiska wystawowe ze stali, regały ze stali, 20 meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble drewniane 
i metalowe, meble sklepowe, półki sklepowe, wyposażenie 
sklepów, biurka i stoły, regały, blaty jako części mebli, drew-
niane półki i stojaki, elementy łączące do mebli niemetalowe, 
elementy meblowe, elementy mocujące do mebli, komódki 
z szufladami, komody, konsole, konstrukcje drewniane łóżka, 
konstrukcje półek, nie z metalu, kontuary, kredensy, krzesła, 

ławy, ławki, listwy wykonane z drewna do ram do obrazów 
i zdjęć, listwy profilowe do mebli, listwy profilowe do luster, 
łóżka, pościel, materace, poduszki, lustra (srebrzone szkło), 
meble modułowe, moduły do przechowywania, niemeta-
lowe uchwyty do mebli, nogi do mebli, osprzęt do drzwi, 
bram i okien, niemetalowe, panele meblowe, parawany, me-
blowe, niemetalowe podpórki do półek, pojemniki, i spina-
cze i uchwyty do nich, niemetalowe, przegrody drewniane 
do mebli, przenośne ścianki działowe, pudełka drewniane, 
pudła do przechowywania, pulpity, ramy, ścianki działowe, 
segmenty do przechowywania, segmenty mebli ściennych, 
siedzenia, stoliki, stojaki, stoły, szafki, szafy, szuflady, taborety, 
toaletki, wieszaki na ubrania, haczyki na ubrania, wsporni-
ki niemetalowe do mebli, wyroby stolarskie, zestawy części, 
z których montuje się meble, zestawy mebli, złącza meblowe, 
statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane 
z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw 
sztucznych, półki, stojaki wystawowe, stojaki wielofunkcyjne, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane ze sprze-
dażą produktów takich jak: meble i akcesoria meblowe wypo-
sażenia domu, meble drewniane i metalowe, meble sklepowe, 
półki sklepowe, wyposażenie sklepów, biurka i stoły, regały, 
blaty jako części mebli, drewniane półki i stojaki, elementy łą-
czące do mebli metalowe i niemetalowe, elementy meblowe, 
elementy mocujące do mebli, komódki z szufladami, komo-
dy, konsole, konstrukcje drewniane łóżka, konstrukcje półek, 
nie z metalu, kontuary, kredensy, krzesła, ławy, ławki, listwy wy-
konane z drewna do ram do obrazów i zdjęć, listwy profilowe 
do mebli, listwy profilowe do luster, łóżka, pościel, materace, 
poduszki, lustra (srebrzone szkło), meble modułowe, moduły 
do przechowywania, niemetalowe uchwyty do mebli, nogi 
do mebli, osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe, pa-
nele meblowe, parawany, meblowe, niemetalowe podpórki 
do półek, pojemniki, i spinacze i uchwyty do nich, nieme-
talowe, przegrody drewniane do mebli, przenośne ścianki 
działowe, pudełka drewniane, pudła do przechowywania, 
pulpity, ramy, ścianki działowe, segmenty do przechowywa-
nia, segmenty mebli ściennych, siedzenia, stoliki, stojaki, stoły, 
szafki, szafy, szuflady, taborety, toaletki, wieszaki na ubrania, 
haczyki na ubrania, wsporniki niemetalowe do mebli, wyroby 
stolarskie, zestawy części, z których montuje się meble, ze-
stawy mebli, złącza meblowe, statuetki, figurki, dzieła sztuki, 
ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, 
wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zabudowy stalowe, re-
gały ze stali, półki, stojaki wystawowe, stojaki wielofunkcyjne, 
schody ze stali, obudowy stalowe schodów, poręcze stalowe 
do schodów, stojaki ze stali, przenośne stojaki ze stali, stoiska 
wystawowe ze stali, płoty, parkany, 37 konserwacja i naprawa 
mebli, udzielanie informacji dotyczących restauracji mebli, 
instalacja mebli, czyszczenie mebli, informacja o naprawach 
mebli, instalowanie mebli na wymiar, lakierowanie mebli, ma-
lowanie mebli, renowacja mebli, tapicerowanie mebli, udzie-
lanie informacji, porad i konsultacji na temat instalacji mebli, 
renowacja, konserwacji i naprawy mebli, 42 usługi projekto-
wania mebli, wzornictwo i opracowywanie produktów, usługi 
artystów grafików, doradztwo projektowe, doradztwo tech-
niczne związane z projektowaniem, doradztwo w zakresie 
dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie opracowywania pro-
duktów, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, 
doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, grafi-
ka artystyczna, planowanie projektu, planowanie przestrzen-
ne wnętrz, profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa 
przemysłowego, projektowanie architektoniczne dekoracji 
wnętrz, projektowanie mebli, elementów mebli i akcesoriów 
do mebli, testowanie nowych mebli, projektowanie umeblo-
wania, projektowanie wnętrz komercyjnych, przygotowywa-
nie sprawozdań w odniesieniu do wzornictwa użytkowego, 
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sporządzanie raportów projektowych, świadczenie usług 
w zakresie projektowania wnętrz budynków, udzielanie infor-
macji dotyczących wzornictwa przemysłowego, udzielanie 
informacji w dziedzinie projektowania mebli, usługi doradcze 
w zakresie projektowania wnętrz, usługi inżynieryjne w zakre-
sie projektowania mebli, usługi w dziedzinie wzornictwa prze-
mysłowego, usługi w zakresie architektury i projektowania 
wnętrz, wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, 
wzornictwo i opracowywanie mebli.

(210) 474022 (220) 2017 07 12
(731) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH 
W ŁODZI, Łódź

(540) HUBERTUS SPALSKI
(510), (511) 41 usługi związane z wszelkimi formami eduka-
cji ludzi lub tresurą zwierząt, usługi mające na celu rozrywkę, 
zabawę lub rekreację, usługi związane z prezentacją dzieł 
sztuki lub literatury w celach kulturalno-oświatowych lub 
edukacyjnych, organizowanie imprez kulturalnych i rekre-
acyjno-sportowych, organizowanie zabaw (bale), zawodów 
sportowych, pikników, spływów, rajdów, wczasów w siodle, 
wycieczek szkolnych, polowań, nauki jazdy konnej, organizo-
wanie pokazów sportowych, akrobatycznych, organizowa-
nie turniejów, przedstawień, pokazów z zakresu tresury zwie-
rząt, pokazów przeznaczonych do szkolenia, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów, zjazdów, sympozjów, 
seminariów, szkoleń, kursów, konkursów edukacyjnych i roz-
rywkowych, organizacja i prowadzenie polowań i imprez 
myśliwskich, organizowanie i prowadzenie koncertów, festi-
wali i konkursów muzycznych, organizowanie i prowadzenie 
pokazów, konkursów i wystaw zwierząt, organizowanie i pro-
wadzenie pokazów oraz konkursów kulinarnych, 43 obsługa 
gastronomiczna, pensjonaty, usługi restauracyjne, usługi re-
cepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania, zapewnianie 
obiektów i wyposażenia kempingowego, wynajmowanie 
zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi rezerwacji poko-
jów, usługi w zakresie zakwaterowania, wynajem budynków 
przenośnych, wynajmowanie sal na zebrania, usługi hotelar-
skie, usługi gastronomiczne, wynajmowanie domów, chat, 
szałasów, sal posiedzeń, usługi turystyczne związane z za-
kwaterowaniem i wyżywieniem.

(210) 474032 (220) 2017 07 12
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Bielsko-Biała

(540) ROŚLINNA extra 80%

(531) 27.07.01, 29.01.12, 27.05.01, 24.17.09
(510), (511) 29 margaryna, masło, krem na bazie masła, 
masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, 
masło roślinne, mleczne produkty, mleko, napoje mleczne 
z przewagą mleka, oleje jadalne, olej palmowy jadalny, olej 
rzepakowy jadalny, olej z oliwek jadalny, olej słonecznikowy 
do celów spożywczych, olej z siemienia lnianego spożyw-
czy, olej rzepakowy jadalny, olej sezamowy, tłuszcze roślinne, 
komponenty i ekstrakty tłuszczowe do produkcji artykułów 
spożywczych.

(210) 474137 (220) 2017 07 14
(731) PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) SOLVGREEN

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki do mycia, czyszczenia, szorowania, 
w tym płyny do mycia, płyny do zmywania naczyń, pły-
ny do szyb, płyny do wc, tabletki do zmywarek, kapsułki 
do prania, 35 sprzedaż: środki do mycia, czyszczenia, szoro-
wania, w tym płyny do mycia, płyny do zmywania naczyń, 
płyny do szyb, płyny do wc, tabletki do zmywarek, kapsułki 
do prania.

(210) 474149 (220) 2017 07 14
(731) REFRESCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kęty
(540) ŻYWIECKI KRYSZTAŁ

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.01.04, 25.01.19, 26.01.04
(510), (511) 5 wody mineralne do celów medycznych, 
32 woda jako napoje, woda gazowana, preparaty do pro-
dukcji wody gazowanej, produkty do wytwarzania wody mi-
neralnej, woda mineralna jako napoje, 39 dystrybucja wody, 
42 analizy wody.

(210) 474175 (220) 2017 07 15
(731) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną

(540) w 100% NATURALNA Moje odkrycie PROFi ZUPA 
Krem z zielonego groszku z miętą
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(531) 03.07.03, 05.09.19, 08.07.01, 24.05.25, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupa krem z warzyw, 
zupy warzywne z ziołami, zupa z zielonego groszku z miętą.

(210) 474189 (220) 2017 07 17
(731) BIELSKIE ZAKŁADY OBUWIA BEFADO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Bielsko-Biała

(540) Soft-B system

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie, 35 reklama.

(210) 474192 (220) 2017 07 17
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE, 

Grajewo
(540) BEZ GMO GMO FREE

(531) 03.04.02, 05.05.21, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt oraz odżywki 
dla niemowląt na bazie mleka, 29 produkty mleczne, masło, 
masła z dodatkiem oleju, masło czekoladowe, masło kaka-
owe, masłopodobne produkty, twarogi, twarożki, twarogi 
do smarowania, serki ziarniste, sery, produkty seropodobne, 
serki, serki kremowe, serki homogenizowane, serki topione, 
śmietana, śmietanka, tłuszcze jadalne, jogurt, mleko, zsia-
dłe mleko, napoje mleczne, desery mleczne, serwatka, kefir, 
maślanka, mleko do kawy (zabielacze do kawy), śmietanka 
do kawy, 30 lody, kleiki spożywcze na bazie mleka, 32 napo-
je serwatkowe, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży 
hurtowej i detalicznej, sprzedaży z katalogu lub wykorzystu-
jąc zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony 
internetowej lub używając środków telekomunikacji mleka 
i produktów mlecznych, usługi marketingowe, usługi rekla-
mowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, 
próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów 
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych.

(210) 474193 (220) 2017 07 17
(731) CHUPTUŚ JANUSZ CONTISSI, Dębica
(540) FAKE OR GOOD
(510), (511) 9 etui na akcesoria optyczne, etui skórzane 
na telefony komórkowe, etui z klapką do telefonów komór-
kowych, etykiety z kodami kreskowymi, kodowane, etykiety 
zawierające informacje zapisane lub kodowane elektronicz-

nie, etykiety zawierające informacje zapisane lub kodowa-
ne optycznie, futerały na telefony komórkowe, oprogra-
mowanie komputerowe jako programy, oprogramowanie 
do telefonów komórkowych, oprogramowanie do rozpo-
znawania obrazów, oprogramowanie do optycznego roz-
poznawania znaków, oprogramowanie do przetwarzania 
obrazów cyfrowych, oprogramowanie komputerowe jako 
programy do zarządzania bazami danych, oprogramowa-
nie do przetwarzania obrazów, grafiki i tekstu, osłony na te-
lefony komórkowe, pokrowce ochronne na telefony komór-
kowe, 21 kubki wykonane z tworzyw sztucznych, szklanki, 
kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, 35 aktuali-
zacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, do-
starczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i usług, dostarczanie skomputeryzowanych danych sta-
tystycznych, gromadzenie i systematyzowanie informacji 
w komputerowych bazach danych, komputerowe przetwa-
rzanie danych, promowanie sprzedaży za pośrednictwem 
programów lojalnościowych dla klientów, skomputeryzo-
wana weryfikacja danych, zarządzanie programami lojal-
nościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, 38 elek-
troniczna transmisja wiadomości, komputerowa transmisja 
informacji udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub 
terminali, transmisja informacji za pośrednictwem transferu 
danych do pomocy w podejmowaniu decyzji, elektronicz-
na transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali 
komputerowych i urządzeń elektronicznych, przesyłanie 
zakodowanych wiadomości i obrazów, wspomagana kom-
puterowo transmisja informacji i obrazów, wymiana wia-
domości za pomocą transmisji komputerowej, transmisja 
informacji poprzez kody telematyczne, 39 usługi doradcze 
w zakresie pakowania towarów, 42 aktualizacja i konser-
wacja oprogramowania komputerowego, analiza i ocena 
dotycząca projektowania produktów, kodowanie obrazu 
cyfrowego, kodowanie wiadomości, kontrola i testowanie 
jakości, konwersja kodów informatycznych dla osób trze-
cich, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania 
danych, algorytmów i oprogramowania, opracowywanie 
oprogramowania komputerowego w zakresie logistyki, 
zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, 
opracowywanie oprogramowania aplikacji na potrzeby do-
starczania treści multimedialnych, programowanie kompu-
terów w celu kontrolowania przepływu danych pomiędzy 
kupującymi a dostawcami, programowanie komputerów 
do drukowania kodów kreskowych, usługi programowania 
komputerów w celu analizowania i raportowania handlo-
wego, 45 oznakowanie zabezpieczające towarów.

(210) 474205 (220) 2017 07 17
(731) PIETRZAK KRZYSZTOF ANDAPOL, Płock
(540) andapol.pl
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(531) 12.01.01, 12.01.19, 12.01.21, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 20 akcesoria do przechowywania ubrań, altany 
[meble], bankowe lady, barki [meble], bezpieczne łóżeczka 
dziecięce, biblioteczki [regały na książki], biurka, biurka 
do celów biurowych, biurka i stoły, biurka modułowe [me-
ble], biurka z regulacją wysokości, blaty [części mebli], blaty 
kuchenne, blaty na szafki, blaty na szafki przeznaczone 
do użytku ze zlewozmywakami, blaty robocze, blaty stołowe, 
blaty wierzchnie do szafek, boazeria meblarska, bramki za-
bezpieczające dla dzieci, bramki zabezpieczające, niemeta-
lowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych [meble], 
chodziki dla dzieci, cokoły [meble],niemetalowe części pół-
ek, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, 
dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastosowa-
nia do mebli robionych na wymiar, dekoracyjne listwy wy-
kończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, dekoracyjne 
listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastoso-
wania do mebli robionych na wymiar, dekoracyjne listwy 
z tworzyw sztucznych do umieszczania na szafkach wysta-
wowych, dekoracyjne panele drewniane [meble], dodatko-
we części blatu rozkładanego stołu, dopasowane nakrycia 
na meble, dopasowane osłonki na poręcze łóżeczka dziecię-
cego, dopasowane pokrowce na meble, drewniane komody 
pokryte papierem ozdobnym, drewniane półki i stojaki [me-
ble], drzwi do mebli, drzwi do mebli wykonane z materiałów 
niemetalowych, drzwi do mebli wykonane z tworzyw 
sztucznych, drzwi do mebli ze szkła, drzwi do szaf, drzwi 
przechylne metalowe [części mebli], drzwi przechylne nie-
metalowe [części mebli], drzwi przesuwne do mebli, drzwi 
przezroczyste ze szkła do mebli, drzwiczki do mebli, duże 
wyściełane fotele, ekrany działowe w formie mebli, elementy 
dzielące przestrzeń [meble],niemetalowe elementy łączące 
do mebli, elementy meblowe, elementy metalowe mebli 
segmentowych [meble], elementy mocujące do mebli, nie-
metalowe, elementy wykończeniowe szuflad, niemetalowe, 
fotele, fotele biurowe, fotele bujane, fotele fryzjerskie, fotele 
rozkładane w łóżka, fotele rozkładane z odchylanym opar-
ciem, fotele rozkładane z podnóżkiem, fotele wypoczynko-
we, fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg 
[meble], fronty do szaf i szafek, fronty do szafek, fronty szu-
flad, garderoby, kanapo-tapczany, kanapy, kasy [meble skle-
powe], kojce, kołyski bujane, osłony do kominków, komody, 
komódki z szufladami, komplety mebli do salonu, kompute-
rowe stanowiska pracy [meble], konstrukcje drewniane łóżka, 
konstrukcje półek, nie z metalu [meble], kozły [stojaki meblo-
we], kredensy, toaletki, komody, krzesełka dla niemowląt, 
krzesła, krzesła bankietowe, krzesła biurowe, krzesła konfe-
rencyjne, krzesła na jednej nodze, krzesła na kółkach, krzesła 
na ramie ślizgowej, krzesła obrotowe, krzesła przystosowane 
do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, krze-
sła składane, krzesła stołowe, krzesła, fotele z ruchomym 
oparciem, kufry [szafki], kwietniki [meble], lady sprzedażowe 
[meble], leżaki, lustra i lusterka stojące, ławki, ławostoły, ławy 
[meble], ławy ogrodowe połączone na stałe z ławkami, ła-
zienkowe umywalki obudowane szafką, łóżeczka dziecięce, 
łóżka, łóżka do masażu, łóżka drewniane, łóżka piętrowe, łóż-
ka przystosowane do użytku osób z trudnościami w poru-
szaniu się, łóżka składane dla dzieci, łóżka szpitalne, łóżka 
ze schowkiem [szufladami], małe dwuosobowe kanapy, me-
ble, meble antyczne, meble bambusowe, meble biurowe, 
meble biurowe metalowe, meble dla dzieci, meble dla nie-
mowląt, meble dla osób niepełnosprawnych fizycznie, osób 
z upośledzeniem ruchowym i inwalidów, meble do ekspo-
nowania towarów, meble do oranżerii, meble do pokojów 
dziecinnych, meble do przechowywania, meble do salonu, 

meble do siedzenia, meble do użytku przemysłowego, me-
ble do wnętrz, meble do wyposażenia sklepów, meble do-
mowe, meble domowe wykonane z drewna, meble domo-
we, biurowe i ogrodowe, meble drewniane, meble kuchenne, 
meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, 
meble kuchenne z regulacją wysokości, meble laboratoryjne, 
meble łazienkowe, meble łączone, meble metalowe, meble 
modułowe [kombinowane], meble na miarę (do zabudowy), 
meble ogrodowe, meble ogrodowe drewniane, meble ogro-
dowe wykonane z metalu, meble ogrodowe z aluminium, 
meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, meble przystoso-
wane do użytku na zewnątrz, meble rattanowe, meble skle-
powe, meble skórzane, meble stołówkowe, meble sypialne, 
meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), meble szkolne, 
meble tapicerowane, meble w stylu antycznym, meble wie-
lofunkcyjne, meble wykonane z substytutów drewna, meble 
wykonane z tworzyw sztucznych, meble wykonane ze stali, 
meble wypoczynkowe, meble z opcją zmieniania w łóżka, 
meble z przegrodami na butelki [barki], meble z tworzyw 
sztucznych, meble zawierające łóżka, meble ze szkła, meblo-
ścianki, półki meblowe, metalowe drzwi do mebli, metalowe 
przegródki do półek [części mebli], metalowe przesłony [me-
ble], metalowe ramy łóżek, metalowe szafki ognioodporne 
[meble], metalowe szafy na narzędzia, modułowe meble ła-
zienkowe, modułowe układy półek [meble], moduły biurko-
we, narożniki [meble], niemetalowe części mebli, niemetalo-
we części półek, niemetalowe drzwi przesuwne do mebli, 
niemetalowe elementy łączące do mebli, niemetalowe półki 
ścienne [meble], niemetalowe przegródki do półek stano-
wiące części mebli, niemetalowe regały magazynowe [me-
ble], niemetalowe zamykane szafki do przechowywania cen-
nych rzeczy [meble], niskie fotele bez podłokietników 
do siedzenia przy kominku, nogi do mebli, nogi krzeseł, nogi 
stołowe, nóżki meblowe niemetalowe, okiennice wewnętrz-
ne, panele będące częściami mebli, panele drewniane 
do mebli, panele meblowe, parawany [meble], podnóżki, 
półki [meble], półki biblioteczne, półki biurowe, półki maga-
zynowe, półki metalowe, półki na buty, półki na książki, półki 
na żywność, półki niemetalowe [meble], półki prefabryko-
wane [meble], półki sklepowe [regały], półki stanowiące me-
ble do pokojów dziecinnych, półki ścienne [meble], przegro-
dy drewniane do mebli, niemetalowe przegródki półkowe 
stanowiące części mebli, przemieszczalne niemetalowe re-
gały do przechowywania [meble], przemysłowe stoły robo-
cze, przenośne biurka, przenośne powierzchnie do pracy 
[meble], przenośne segmenty eksponujące sprzedawane 
towary [meble], przenośne ścianki biurowe, przewijaki, prze-
zroczyste drzwi niemetalowe do mebli, przymocowane szaf-
ki kuchenne, przytwierdzane do ściany niemetalowe półki 
na narzędzia, pudełka na zabawki [meble], pudła do prze-
chowywania [meble], pufy [meble], pulpity [meble], ramy, 
regały, regały do przechowywania, regały drewniane [me-
ble], regały metalowe, regały metalowe (systemy półkowe) 
[meble], regały metalowe [stojaki z półkami], regały na gaze-
ty, regały na rośliny, regały niemetalowe [meble] do celów 
magazynowych, regały z metalu [meble], reprodukcje mebli 
antycznych, rozdzielacze do szuflad, rozkładane fotele, roz-
kładane fotele [do siedzenia i spania], rozkładane kanapy, roz-
kładane meble z obiciem, ruchome biurka, ruchome ławki, 
ruchome podstawy [meble], ruchome półki do przechowy-
wania [meble], segmenty [meble] do wystawiania literatury, 
segmenty do przechowywania [meble], segmenty mebli 
ściennych, segmenty półek drewnianych [meble], segmenty 
ścienne metalowe [meble], siedzenia, siedzenia dla dzieci, 
składane segmenty wystawowe [meble], skrzynie, skrzynie 
na narzędzia [meble], skrzynie na narzędzia, niemetalowe, 
puste, skrzynki i pudełka na zabawki, skrzynki na zabawki, 



44 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT39/2017

sofy, sprzęt biurowy [meble], stanowiska pracy [meble], sta-
nowiska pracy [siedzenia] dla osób niesprawnych fizycznie 
i dla osób z ograniczoną możliwością ruchu, stanowisko pra-
cy z komputerem [meble], stojaki [meble] do użycia ze sprzę-
tem audio, stojaki [meble] pod telewizor, stojaki do butelek, 
stojaki do komputerów, stojaki do przechowywania czaso-
pism [meble], stojaki do wystawiania materiałów [meble], 
stojaki i wieszaki na narzędzia z tworzyw sztucznych, stojaki 
na broń, stojaki na broszury [meble], stojaki na ciężarki 
do ćwiczeń, stojaki na drewno opałowe, stojaki na głośniki 
[meble], stojaki na korespondencję [meble], stojaki na książki 
[meble], stojaki na kwiaty, stojaki na parasole, stojaki na tele-
fony [meble], stojaki na wino [meble], stojaki na żywność, 
stojaki obrotowe [meble], stojaki podporowe [meble], stojaki 
wielofunkcyjne [meble], stojaki, półki, stoliki, stoliki do herba-
ty, stoliki do przewijania niemowląt, stoliki kawowe, stoliki 
komputerowe, stoliki na kółkach do serwowania, stoliki pod 
drukarki, stoliki pod maszyny do pisania, stoliki pod umywal-
kę [meble], stoliki przy kanapie, stoliki przyścienne z szuflada-
mi, stoliki ruchome pod komputery, stoliki salonowe, stołki 
barowe, stołki obrotowe, stoły, blaty do stołów, stoły biuro-
we, stoły do jadalni, stoły do pracy, stoły do użytku w ogro-
dach, stoły komputerowe, stoły konferencyjne, stoły kuchen-
ne, stoły metalowe, stoły na jednej nodze, stoły piknikowe, 
stoły przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami 
w poruszaniu się, stoły warsztatowe, systemy do zabudowy 
wewnętrznej szaf wnękowych i garderób [części mebli], sys-
temy półkowe [regały], szafki, szafki [części zestawu], szafki 
do komputerów [meble], szafki do łazienek, szafki do prze-
chowywania, szafki do sypialni, szafki kartotekowe, szafki ka-
sjerskie zamykane z materiałów niemetalowych, szafki ku-
chenne, szafki łazienkowe, szafki łazienkowe z umywalkami, 
szafki metalowe, szafki na akta, szafki na buty, szafki na coko-
le, szafki na klucze, szafki na kosze na odpadki, szafki na lekar-
stwa, szafki na serwisy do herbaty, szafki na ubrania, szafki 
na umywalki, szafki nocne, szafki ogniotrwałe, szafki pod 
zlewem, szafki ścienne, szafki z lustrami, szafki zamykane, 
szafki ze schowkami, szafy, szafy na dokumenty w postaci 
mebli, niemetalowe szafy narzędziowe [puste], szafy wnęko-
we, szafy z lustrami, szezlongi, szuflady, tablice do zawiesza-
nia kluczy, taborety, tapczany wykonane z drewna, tapczany 
wykonane z tworzyw sztucznych, tapczany wykonane z wi-
kliny, toaletki, trzyczęściowe komplety mebli [meble], wbu-
dowane szafki, wieszaki na krawaty, wieszaki na ubrania, wie-
szaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, witryny, 
wózki [meble], wyposażenie łazienek w formie mebli, wyso-
kie siedzenia [meble], zamykane szafki do przechowywania 
cennych rzeczy [meble], zestawy części [sprzedawane jako 
całość] do montażu w meble, zestawy części [sprzedawane 
razem], z których montuje się meble, zestawy mebli, zestawy 
mebli kuchennych, zewnętrzne meble.

(210) 474212 (220) 2017 07 17
(731) SAMKO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SAMKO

(531) 14.07.09, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowych, zarzą-
dzanie nieruchomością, 37 budownictwo, nadzór budowla-
ny, rozbiórka budynków, usługi doradztwa budowlanego.

(210) 474217 (220) 2017 07 17
(731) BARNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Nowy Tomyśl

(540) BARNEO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 22 włókna z tworzyw sztucznych do celów 
włókienniczych.

(210) 474225 (220) 2017 07 17
(731) MANANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) NÓŻ COMIDA Y BEBIDA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01
(510), (511) 41 organizowanie i obsługa przyjęć okolicz-
nościowych, zjazdów, konferencji, kongresów, sympozjów, 
wystaw, organizowanie i obsługa koncertów, dancingów, 
dyskotek, 43 usługi gastronomiczne w zakresie prowadzenia 
restauracji, barów, snack- barów, kawiarni, przygotowywa-
nie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dosta-
wa, tzw. katering, wypożyczanie bielizny stołowej i zastawy 
stołowej.

(210) 474236 (220) 2017 07 17
(731) PRZYBYLSKI WOJCIECH GUITAR HELP, Warszawa
(540) Guitar HELP

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 37 naprawa instrumentów muzycznych, czysz-
czenie i konserwacja instrumentów muzycznych, renowacja 
instrumentów muzycznych, regulacja instrumentów mu-
zycznych, modyfikacja instrumentów muzycznych, strojenie 
instrumentów muzycznych, udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją instrumentów muzycznych.

(210) 474263 (220) 2017 07 18
(731) BATIPONT IMMOBILIER, Société Anonyme,  

Bruksela, BE
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(540) BPI URBAN SHAPERS

(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 biura pośrednictwa handlu nieruchomo-
ściami, doradztwo w zakresie nieruchomości, administracja 
finansowa w zakresie nieruchomości, finansowanie pro-
cesu budowy nieruchomości, usługi doradcze w zakresie 
własności nieruchomości, doradcze usługi związane z wy-
cenami nieruchomości, ustalanie wspólnej własności nie-
ruchomości, oszacowanie wartości nieruchomości, pomoc 
w nabywaniu nieruchomości, zarządzanie budynkami, 
usługi zarządzania nieruchomościami, zarządzanie portfe-
lem nieruchomości, udostępnianie informacji dotyczących 
zarządzania gruntami, dostarczenie informacji w zakresie 
nieruchomości, informacje dotyczące rynku nieruchomości, 
usługi badawcze związane z przejęciem nieruchomości, za-
rządzanie nieruchomościami w systemie timeshare, 37 usłu-
gi doradcze w zakresie budowy budynków, usługi doradcze 
związane z publicznymi robotami budowlanymi, usługi 
doradcze w zakresie budownictwa, budownictwo, usługi 
budowlane i konstrukcyjne, remonty budynków, budowa 
nieruchomości [budownictwo], usługi budowlane, usługi 
nadzoru budowlanego nad projektami nieruchomości, kon-
trola budynków [w trakcie budowy [budowa], zagospodaro-
wanie gruntów budowlanych, budowa budynków i innych 
konstrukcji, nadzór nad pracami budowlanymi, zarządzanie 
projektami budowlanymi w budynkach, nadzór budowla-
ny na miejscu budowy, zarządzanie projektem na miejscu 
w zakresie budowy budynków, udostępnianie informacji 
dotyczących odbudowy budynków, dostarczanie informacji 
dotyczących remontu budynków, dostarczanie informacji 
związanych z rozbiórką budynków, dostarczanie informacji 
dotyczących budowy budynków, dostarczanie informacji 
budowlanej.

(210) 474302 (220) 2017 07 18
(731) PTAK-KORBACZ MONIKA USŁUGI PROZDROWOTNE, 

Suchedniów
(540) ciasteczka ciborki
(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, 
akonityna, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, 
aldehydy do celów farmaceutycznych, algicydy, suplementy 
diety zawierające alginiany, alginiany do celów farmaceu-
tycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alka-
loidy do celów medycznych, alkohol do celów farmaceu-
tycznych, alkohol medyczny, preparaty zawierające aloes 
do celów farmaceutycznych, amalgamaty dentystyczne, 
aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy do celów 
weterynaryjnych, anestetyki- środki znieczulające, kora z an-
gostury do celów medycznych, antybiotyki, antykoncepcyj-
ne środki chemiczne, antyseptyczna wata, antyseptyki, środ-
ki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki 
zmniejszające apetyt, apteczki pierwszej pomocy, wyposa-
żone, apteczki przenośne wyposażone, aseptyczna wata, 
herbata dla astmatyków, bakteriobójcze środki, preparaty 
bakteriologiczne kultury do celów medycznych i weteryna-
ryjnych, buliony dla bakteriologicznych kultur, podłoża dla 

bakteriologicznych kultur, bakteryjne preparaty do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, bakteryjne trucizny, bal-
samiczne, aromatyczne preparaty do celów leczniczych, bal-
samy do celów leczniczych, bandaże opatrunkowe, batoniki 
lukrecjowe do celów farmaceutycznych, beztytoniowe pa-
pierosy do celów leczniczych, artykuły żywnościowe na ba-
zie białka do celów medycznych, białko- preparaty do celów 
medycznych, suplementy diety zawierające białko, białkowe 
suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biocy-
dy, biologiczne preparaty do celów medycznych, biologicz-
ne preparaty do celów weterynaryjnych, biologiczne kultury 
tkankowe do celów medycznych, biologiczne kultury tkan-
kowe do celów weterynaryjnych, bizmut, azotan do celów 
farmaceutycznych, bizmut preparaty do celów farmaceu-
tycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowi-
na lecznicza, bransolety do celów leczniczych, brodawki- 
ołówki przeciw, brom do celów farmaceutycznych, buliony 
dla kultur bakteriologicznych, bydło- środki do mycia, cedro-
we drewno jako środek odstraszający owady, celuloza, estry 
do celów farmaceutycznych, celulozowe etery do celów far-
maceutycznych, chemiczne odczynniki do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, chemiczne preparaty do celów 
farmaceutycznych, chemiczne preparaty da celów medycz-
nych, chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, che-
miczne przewodniki do elektrod elektrokardiografów, che-
miczno - farmaceutyczne preparaty, chinina do celów 
medycznych, chinolina eto celów medycznych, chinowa 
kora do celów leczniczych, chirurgiczne implanty jako żywe 
tkanki, chirurgiczne tkaniny, chirurgiczne materiały opatrun-
kowe, chleb dla diabetyków przystosowany do celów me-
dycznych, chloroform, wyciąg z chmielu do celów farmaceu-
tycznych, majtki higieniczne dla chorzy z brakiem kontroli 
czynności fizjologicznych, pieluchy dla chorych z brakiem 
kontroli czynności fizjologicznych, chusteczki nasączane 
płynami farmaceutycznymi, chwastobójcze środki, prepara-
ty chemiczne dla testów ciążowych, cukier do celów me-
dycznych, cukierki do celów medycznych, cukier mlekowy 
do celów farmaceutycznych, czopki, czyszczące preparaty 
do szkieł kontaktowych, dentystyczne amalgamaty, denty-
styczne cementy, dentystyczne lakiery, dentystyczne ma-
styksy, dentystyczne materiały do odcisków, dentystyczne 
materiały ścierne, kleje do dentystycznych protez, detergen-
ty do celów medycznych, dezodoranty inne niż dla ludzi lub 
zwierząt, dezynfekcyjne środki do celów higienicznych, de-
zynfekcyjne środki do toalet chemicznych, chleb dla diabety-
ków przystosowany do celów medycznych, diagnostyczne 
preparaty do celów medycznych, diastaza do celów me-
dycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, digitalina, suplementy diety zawierające 
drożdże, drożdże do celów farmaceutycznych, chemiczne 
przewodniki do elektrod elektrokardiografów, przewodniki 
chemiczne do elektrod elektrokardiografy, eliksiry, preparaty 
farmaceutyczne, enzymatyczne preparaty do celów me-
dycznych, enzymatyczne preparaty do celów weterynaryj-
nych, suplementy diety zawierające enzymy, enzymy do ce-
lów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, 
enzymy do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do ce-
lów farmaceutycznych, estry do celów farmaceutycznych, 
etery do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów far-
maceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, far-
maceutyczne preparaty, farmaceutyczne preparaty przeciw 
łupieżowi, fenol do celów farmaceutycznych, filoksera, środki 
chemiczne do zwalczania, fosforany do celów farmaceutycz-
nych, fungicydy, kwas galusowy do celów farmaceutycz-
nych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka 
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do ran, gencjana do celów farmaceutycznych, preparaty 
do sterylizacji gleby, glicerofosfaty, gliceryna do celów me-
dycznych, octan glinu do celów farmaceutycznych, suple-
menty diety zawierające glukozę, glukoza do celów medycz-
nych, środki przeciw gorączce, gorczyca do celów 
farmaceutycznych, gorczycowe okłady, gorczycowe plastry- 
synapizmy, gorczycowy olej do celów leczniczych, preparaty 
do niszczenia grzyba domowego, gulardowa woda, guma 
do celów medycznych, guma do żucia do celów leczniczych, 
gumiguta do celów leczniczych, gurjunowy balsam do ce-
lów medycznych, gwajakol do celów farmaceutycznych, he-
matogen, hemoglobina, preparaty przeciw hemoroidom, 
hemostatyczne ołówki, herbata lecznicza, herbaty ziołowe 
do celów medycznych, herbicydy, higieniczne majtki, higie-
niczne opaski, higieniczne podpaski, higroskopijna wata, 
hiszpańska muszka jako proszek, hormony do celów me-
dycznych, hydrastyna, hydrastynina, implanty chirurgiczne 
jako żywe tkanki, insektycydy, intymne preparaty nawilżają-
ce, irlandzki mech do celów medycznych, preparaty do iry-
gacji do celów medycznych, izotopy do celów medycznych, 
jalapa- wilec przeczyszczający, jod do celów farmaceutycz-
nych, jodki do celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, 
jujuba lecznicza, kadzidełka do odstraszania owadów, kalo-
mel, kamfora do celów medycznych, kamforowy olejek 
do celów medycznych, kamień winny do celów farmaceu-
tycznych, kandyz do celów leczniczych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, karbonyl- środek 
przeciwpasożytniczy, katechu do celów farmaceutycznych, 
kauczuk do celów dentystycznych, kaustyczne ołówki, su-
plementy diety zawierające kazeinę, sole do kąpieli do celów 
leczniczych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, kąpiele 
lecznicze, sole do kąpieli mineralnych, kąpiele tlenowe, su-
plementy diety zawierające kiełki pszenicy, kleje do protez 
dentystycznych, kokaina, kolcowój lekarski do celów me-
dycznych, kolodium do celów farmaceutycznych, komórki 
macierzyste do celów medycznych, komórki macierzyste 
do celów weterynaryjnych, kompresy, kondurango jako kora 
do celów medycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, 
koper włoski do celów leczniczych, spoiwa do kopyt zwie-
rząt, kora do celów farmaceutycznych, korzenie lekarskie, 
cement kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, 
kreozot do celów farmaceutycznych, krew- osocze, krew 
do celów medycznych, krotonowa kora, środki tamujące 
krwawienie, kultury mikroorganizmów do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, kurara, kwasja, gorzknia do celów 
medycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, kwebra-
cho do celów medycznych, kwiat siarczany do celów farma-
ceutycznych, lakiery dentystyczne, laktacyjne wkładki, lakto-
za do celów farmaceutycznych, środki do tępienia larw, 
laseczki siarkowe do dezynfekcji, suplementy diety zawiera-
jące lecytynę, lecytyna do celów medycznych, lecznicze na-
poje, lecznicze oleje, lecznicze zioła, lecznicze napary jako 
nalewki, lekarskie korzenie, leki dla ludzi, leki do celów stoma-
tologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki do oczu 
w kroplach, leki do użytku medycznego, leki pomocnicze 
wspierające, lepy na muchy, lotony do celów farmaceutycz-
nych, lotony do celów weterynaryjnych, lucerna chmielowa 
do celów farmaceutycznych, lukrecja do celów farmaceu-
tycznych, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, ma-
gnezja do celów farmaceutycznych, wkładki ochronne 
do majtek jako artykuły higieniczne, majtki higieniczne, majt-
ki higieniczne dla nietrzymających moczu, majtki menstru-
acyjne, mangrowa kora do celów farmaceutycznych, ma-
styksy dentystyczne, maści do celów farmaceutycznych, 
mazidła, mączka rybna do celów farmaceutycznych, mącz-
niak zbożowy- preparaty chemiczne do zwalczania, mąka 
do celów farmaceutycznych, mech irlandzki do celów me-

dycznych, melisowa woda do celów farmaceutycznych, 
menstruacyjne majtki, mentol, mięta do celów farmaceu-
tycznych, migdałowe mleko do celów farmaceutycznych, 
ołówki przeciw migrenie, środki przeciw migrenie, mikroele-
menty, preparaty z dla ludzi i zwierząt, mikroorganizmy, kul-
tury do celów medycznych lub weterynaryjnych, substancje 
odżywcze dla mikroorganizmów, mineralne wody do celów 
leczniczych, mineralne suplementy diety, mineralne wody- 
sole, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, mlecz-
ko pszczele do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe 
do celów farmaceutycznych, enzymy mlekowe do celów 
farmaceutycznych, mleko w proszku dla niemowląt, prepara-
ty przeciw moczeniu się, papier przeciw molom, preparaty 
przeciw molom, moleskin do celów medycznych, morska 
woda do kąpieli leczniczych, lepy na muchy, lepy na muchy- 
taśmy, środki do tępienia much, muszka hiszpańska- proszek, 
myrobalan, kora do celów farmaceutycznych, środki do zwal-
czania myszy, nalewki do celów leczniczych, napary,nalewki 
do celów leczniczych, napoje lecznicze, narkotyki, nasenne 
środki, nerwy- środki na uspokojenie, obrączki przeciwreu-
matyczne, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, octany 
do celów farmaceutycznych, płyny do przemywania oczu, 
przepaski na oczy do celów medycznych, oczyszczające 
środki, preparaty medyczne do odchudzania, tabletki wspo-
magające odchudzanie, środki na odciski, pierścienie na od-
ciski stóp, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, maść przeciw odmrożeniom, preparaty 
przeciw odmrożeniom, środki do odstraszania owadów, od-
świeżacze do ubrań i tkanin, odymianie- preparaty do do ce-
lów medycznych, odymianie - trociczki do, odżywcze sub-
stancje dla mikroorganizmów, odżywcze suplementy diety, 
okłady, okłady gorczycowe, olejek terpentynowy do celów 
farmaceutycznych, oleje lecznicze, suplementy diety zawie-
rające olej lniany, ołowiawa woda, tabletki wspomagające 
opalanie, środki do leczenia oparzeń, opaski barkowe do ce-
lów chirurgicznych, opaski higieniczne, opatrunkowe mate-
riały, opatrunkowe materiały chirurgiczne, opiaty, opium, 
opodeldok- maść mydlano-kamforowa, preparaty dla orga-
noterapii, preparaty rozszerzające oskrzela, osocze krwi, owa-
dy- kadzidełka do odstraszania, środki odstraszające owady, 
palenie (złota do -) dla celów leczniczych, paluch koślawy- 
podkładki do, papier do okładów gorczycowych, papier 
do plastrów gorczycowych, odczynnikowy do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, papierosy beztytoniowe 
do celów leczniczych, papier przeciwmolowy, środki prze-
ciw pasożytom, pastylki do celów farmaceutycznych, pekty-
na do celów farmaceutycznych, pepsyny do celów farma-
ceutycznych, peptony do celów farmaceutycznych, perski 
proszek, pestycydy, środki wywołujące pęcherze, pielucho-
-majtki dziecięce, pielucho-majtki dziecięce - pielucho-majt-
ki, pieluchy- pieluszki dziecięce, pieluchy dla chorych z bra-
kiem kontroli czynności fizjologicznych, pieluchy dla 
zwierząt, pieluszki dziecięce- pieluchy, pijawki lekarskie, pla-
stry gorczycowe- synapizmy, plastry samoprzylepne, płyny 
do płukania ust do celów leczniczych, chusteczki nasączane 
płynami farmaceutycznymi, środki medyczne przeciw poce-
niu się, środki medyczne przeciw poceniu się stóp, płyny 
do przemywania pochwy, podkładki do palucha koślawego, 
podłoża dla kultur bakteryjnych, podpaski, pomady do ce-
lów medycznych, preparaty zmniejszające poped sexualny, 
porcelana na protezy dentystyczne, preparaty medyczne 
na porost włosów, potas, sole do celów medycznych, prepa-
raty odświeżające powietrze, środki do oczyszczania powie-
trza, preparat do niszczenia szkodników, preparaty z mikroor-
ganizmów do celów medycznych tub weterynaryjnych, 
produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów 
dietetycznych lub leczniczych, suplementy diety zawierają-
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ce propolis, propolis do celów farmaceutycznych, proszek 
perłowy do celów medycznych, przeciwbólowe środki, prze-
ciwpasożytnicze obroże dla zwierząt, przeciwpasożytnicze 
preparaty, przeciwreumatyczne bransoletki, przeciwreuma-
tyczne obrączki, przeczyszczające środki, przeczyszczające 
środki, przewodniki chemiczne do elektrod elektrokardio-
grafów, przylepce, przylepne taśmy do celów medycznych, 
lotony dla psów, środki do mycia psów, środki odstraszające 
dla psów, suplementy diety zawierające pyłek pszczeli, korze-
nie rabarbaru do celów farmaceutycznych, rad do celów me-
dycznych, radioaktywne substancje do celów medycznych, 
radiologiczne substancje kontrastowe do celów medycz-
nych, gąbka do ran, rozpuszczalniki do usuwania plastrów 
samoprzylepnych, środki przeciw roztoczom, roztwory 
do szkieł kontaktowych, rtęciowe maści, rycynowy olej 
do celów leczniczych, seroterapeutyczne leki, siarkowe la-
seczki do dezynfekcji, mąka z siemienia lnianego do celów 
farmaceutycznych, suplementy diety zawierające siemię 
lniane, siemię lniane do celów farmaceutycznych, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, skrobia do celów diete-
tycznych lub farmaceutycznych, skrytopłciowe rośliny- środ-
ki przeciw, słodowe mleko do celów leczniczych, maści 
do leczenia słonecznych oparzeń, preparaty farmaceutyczne 
przeciw słoneczmym oparzeniom, słód do celów farmaceu-
tycznych, sodowe sole do celów leczniczych, sole do celów 
medycznych, sole do kąpieli mineralnych, sole wód mineral-
nych, sperma do sztucznego zapłodnienia, spoiwa do kopyt 
zwierzęcych, sporysz do celów farmaceutycznych, sterydy, 
preparaty do sterylizacji, preparaty do sterylizacji gleby, środ-
ki przeciw poceniu się stóp, stopy metali szlachetnych do ce-
lów dentystycznych, strychnina, sulfonamidy- leki, suple-
menty diety dla zwierząt, surowice, sykatywy, środki 
wysuszające do celów medycznych, syropy do użytku farma-
ceutycznego, szczepionki, trutki na szczury, preparaty 
do czyszczenia szkieł kontaktowych, środki przeciw szkodni-
kom, sperma do sztucznego zapłodnienia, ścierne materiały 
do celów dentystycznych, środki do tępienia ślimaków, śnieć 
zbożowa- preparaty chemiczne do usuwania, środki chwa-
stobójcze, środki odstraszające dla psów, środki przeciwko 
pasożytom przewodu pokarmowego, tabletki antyoksyda-
cyjne, tabletki do celów leczniczych, tampony higieniczne, 
tampony menstruacyjne, taśmy do podpasek, taśmy samo-
przylepne do celów medycznych, termalna woda, terpenty-
na do celów farmaceutycznych, chemiczne preparaty dla 
testów ciążowych, odświeżacze do ubrań i tkanin, tkaniny 
chirurgiczne, tlen do celów leczniczych, tlenowe kąpiele, 
tłuszcze do celów medycznych, tłuszcze do celów weteryna-
ryjnych, tran, trociczki do odymiania, trucizny, trzeźwiące 
sole, odświeżacze do ubrań i tkanin, uspokajające leki, uspo-
kajające środki, produkty na bazie wapna do celów farma-
ceutycznych, wata do celów leczniczych, wata do celów 
medycznych, wazelina do celów leczniczych, weterynaryjne 
preparaty, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, wi-
nian potasu do celów farmaceutycznych, winorośl- prepara-
ty chemiczne do zwalczania chorób, witaminowe preparaty, 
wkładki laktacyjne, preparaty medyczne na porost włosów, 
woda morska do kąpieli leczniczych, woda utleniona do ce-
lów medycznych, wodorowęglan sodowy do celów farma-
ceutycznych, wody mineralne do celów leczniczych, wosk 
do modelowania do celów stomatologicznych, wzmacniają-
ce leki, lekarstwa przeciw zaparciom, preparaty ułatwiające 
ząbkowanie, zioła do palenia do celów leczniczych, zioła 
lecznicze, stopy dentystyczne ze złota, preparaty do mycia 
zwierząt, żelatyna do celów medycznych, żywność dla nie-
mowląt, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty, preparaty 
do żywności, aromaty do ciast inne niż esencyjne, aromaty 
do napojów inne niż oleje esencyjne, aromaty inne niż oleje 

esencyjne, aromaty kawowe, batoniki zbożowe, cukiernic-
two- batony lukrecjowe, biszkopty, preparaty usztywniające 
do bitej smietany, brioszki jako bułeczki słodkie, bułka tarta, 
bułki, chałwa, cheeseburgery, chipsy - produkty zbożowe, 
chleb, chleb bezdrożdżowy, słodycze ozdobne na choinki, 
chutney- gęsty sos, przyprawa, ciasta, aromaty do ciast inne 
niż esencje, mięso zapiekane w cieście, ciasta mączne, ciasto 
na ciasta, ciastka ryżowe, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, 
ciasto- masa do pieczenia, ciasto na ciastka, ciasto w proszku, 
cukier, cukierki, cukierki miętowe, cukier palmowy, curry- 
przyprawa, cykoria- substytut kawy, cynamon- przyprawa, 
czekolada, napoje na bazie czekolady, dodatki glutenowe 
do celów kulinarnych, drożdże, esencje do artykułów żywno-
ściowych, z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów esencyj-
nych, galaretki owocowe słodycze, gałka muszkatołowa, glu-
koza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, 
gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, goździki- przy-
prawa, grysik kukurydziany, guma do żucia, napoje na bazie- 
herbaty, herbata, herbata mrożona, herbatniki, herbatniki 
petit-beurre, imbir- przyprawa, imbirowe pieczywo- piernik, 
mąka z jęczmienia, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jo-
gurt mrożony jako lody spożywcze, kakao, kakao- napoje 
na bazie, kanapki, kapary, karmelki- cukierki, kasza manna, 
kasza owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kasze spo-
żywcze, kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne za-
stępujące kawę, kawa nienaturalna, kawa nie palona, keczup- 
sos, zagęszczacze do kiełbasy, kiełki pszeniczne do celów 
spożywczych dla ludzi, kisze, kit pszczeli, kleik spożywczy 
na bazie mleka, kluski, sól do konserwowania żywności, kra-
kersy, krem angielski, kuchenna sól, kukurydza mielona, ku-
kurydza palona, kukurydza prażona- popcorn, kukurydziana 
mąka, kukurydziane płatki, kukurydzianka, mamałyga- potra-
wa na wodzie lub mleku, kurkuma do żywności, kuskus- ka-
sza, lody spożywcze, środki wiążące do lodów spożywczych, 
lody spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących, 
lód naturalny lub sztuczny, lukier do ciast, lukrecja- cukiernic-
two, majonezy, makaroniki- wyroby cukiernicze, makaron 
rurki, makaron wstążki, makarony, maltoza, marcepan, mary-
naty, ciasta mączne, potrawy na bazie mąki, żywność na ba-
zie mąki, mąka, mąka gorczycowa, mąka kukurydziana, pro-
dukty z mąki mielonej, mąka pszenna, mąka ziemniaczana 
do celów spożywczych, melasa do celów spożywczych, mię-
sne sosy, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospo-
darstwa domowego, mięso w cieście, mięso zapiekane 
w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miętowe cukier-
ki, pasta z migdałów, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, 
miód, mleczko pszczele, morska woda do gotowania, mrożo-
na herbata, mrożony jogurt- lody spożywcze, muesli, musy 
czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe- sosy, musz-
tarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, aro-
maty do napojów inne niż esencje, napoje czekoladowe 
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe 
z mlekiem, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie her-
baty, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, nasiona 
lnu do celów spożywczych dla ludzi, ocet, wyroby cukierni-
cze na bazie orzechów arachidowych, produkty spożywcze 
na bazie owsa, owies gnieciony, owies łuskany, owocowe 
galaretki- słodycze, owsiane płatki, pasa migdałowa, pasta 
z soi- przyprawy, pastylki- cukierki, paszteciki, pesto, pieczy-
wo imbirowe- piernik, pieprz, pieprz- przyprawy, piernik, pie-
rożki ravioli, piwny ocet, pizze, placki, płatki kukurydziane, 
płatki owsiane, pomadki- cukierki, sosy z pomidorów, potra-
wy na bazie mąki, pralinki, prażona kukurydza- popcorn, pro-
polis, ciasto w proszku, lody spożywcze w proszku, proszek 
do pieczenia, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przypra-
wy, pszenna mąka, ptifurki- ciasteczka, puddingi, relish – sos 
przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, preparaty ro-
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ślinne zastępujące kawę, mączka z roślin strączkowych, ryż, 
ryż- ciastka, przekąski z ryżu, sago, sajgonki, sosy do sałatek, 
selerowa sól, siemię lniane do celów spożywczych dla ludzi, 
skrobia do celów spożywczych, słodycze, słodycze-cukierki, 
słodycze do ssania, słodycze ozdobne na choinki, słodziki na-
turalne, słód- ekstrakt do celów spożywczych, słód- herbat-
niki, słód do celów spożywczych, soda spożywcza, pasta 
z soji do przypraw, sojowa mąka, sojowy sos, sorbety- lody, 
sosy- przyprawy, sosy do makaronu, sosy mięsne, sosy pomi-
dorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól 
kuchenna, spaghetti, spożywcze lody, substytuty kawy, su-
chary, sushi, syrop cukrowy, szafran- przyprawa, środki wiążą-
ce do lodów spożywczych, tabule- sałatka z kuskus, tako, ta-
pioka, tapioka- mąka do celów spożywczych, tarty 
z owocami, tortille, wanilia- aromat, wanilina- aldehyd, sub-
stytut wanilii, wermiszel, woda morska do gotowania, wodo-
rosty- przyprawy, wodorowinian potasowy do celów kulinar-
nych, wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe batoniki 
zbożowe, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produk-
tów spożywczych, zakwas, zaczyn, przekąski ze zbóż, zbożo-
we preparaty, ziele angielskie, ziemniaki- mąka do celów spo-
żywczych, zioła konserwowane- przyprawy, esencje 
do żywności, inne niż esencje eteryczne i oleje aromatyczne, 
żywność na bazie mąki, 31 algarobilla pasza dla zwierząt, algi 
spożywcze dla ludzi lub zwierząt, aloes- roślina, artykuły ja-
dalne do żucia dla zwierząt, bagassa z trzciny cukrowej w sta-
nie surowym, bulwy- cebulki kwiatowe, buraki, cebula świe-
ża- warzywa, cebulki kwiatowe, chleb świętojański, chmiel, 
choinki, cykoria- sałata, cytryny świeże, darń, darń naturalna, 
drewno w kłodach, drewno w stanie surowym, drożdże jako 
pasza dla zwierząt, preparaty zwiększające niesienie się dro-
biu, drób żywy, drzewa- pnie, drzewa- rośliny, dynie, groch 
świeży, grzybnia pieczarkowa- rozchodowa, grzyby świeże, 
homary żywe, ikra rybia, jagody- owoce, jagody jałowca, jaja 
do wylęgania, jajeczka jedwabników, jedwabniki, jęczmień, 
kabaczki, kasze dla drobiu, kasztany jadalne świeże, kiełki 
pszenicy jako pasza dla zwierząt, kiszonki- pokarm dla zwie-
rząt, kopra, kora surowa, korek jako surowiec, korzenie cykorii, 
korzenie jadalne, krzewy, krzewy róż, kukurydza, kwiaty natu-
ralne, kwiaty suszone do dekoracji, langusty żywe, łupiny 
orzechów kokosowych, makuchy, makuchy rzepaku dla by-
dła, makuchy z kukurydzy, małże- mięczaki żywe, małże 
żywe, mączka dla zwierząt, mączka lniana- pasza, mączka 
rybna na pasze dla zwierząt, mączka z orzechów arachido-
wych dla zwierząt, mąka z ryżu- pasza, menażeria- dzikie, 
egzotyczne, żywe zwierzęta do celów wystawowych lub na-
ukowych, migdały- owoce, napoje dla zwierząt domowych, 
nasiona, ziarna, odpady z gorzelni- pasza dla zwierząt, ogórki 
świeże, oliwki świeże, orzechy, orzechy kokosowe, orzechy 
laskowe, makuchy z orzechów arachidowych dla zwierząt, 
orzeszki arachidowe świeże, orzeszki kola, osad gorzelniany-
-pozostałości w czasie produkcji wina, ostrygi żywe, ości mą-
twy dla ptactwa, otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe, 
owoce świeże, palmy, palmy- liście palmowe, papier ścierny 
dla zwierząt domowych- ściółka, wapno do paszy, pasze dla 
zwierząt tucznych, pasze, pasze dla bydła, piasek aromatycz-
ny dla zwierząt domowych- ściółka, pieprz ziołowy, pnie 
drzew, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt, pokarm dla 
zwierząt domowych, pokrzywy, pomarańcze, pory świeże, 
pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, produkty 
do hodowli zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt, pro-
dukty na ściółkę dla zwierząt, produkty uboczne z procesu 
obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, przynęty dla 
wędkarstwa- żywe, pszenica, pyłek- materiał surowy,rabar-
bar, raki żywe, rośliny, rośliny strączkowe świeże, rośliny su-
szone do dekoracji, ryby żywe, ryż nieprzetworzony, sadzon-
ki, sałata świeża, sezam, siano, mąka z siemienia lnianego jako 

pasza dla zwierząt, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, sko-
rupiaki żywe, słoma jako pasza, słoma na ściółkę, słomiane 
maty do przykrycia humusu, słód dla piwowarstwa i gorzel-
ni, soczewica świeża - warzywa, sól dla bydła, spożywcze 
pasze wzmacniające dla zwierząt, strzykwy żywe, suchary 
dla psów, szpinak świeży, szyszki chmielowe, szyszki sosno-
we, torf na ściółkę, trufle świeże, trzcina cukrowa, wapno 
do pasz, warzywa świeże, wieńce z kwiatów naturalnych, wi-
nogrona świeże, winorośle, wióry drewniane do wyrobu 
miazgi drzewnej, wodorosty spożywcze dla ludzi lub zwie-
rząt, wysłodziny, wytłoki z owoców, zarodki do celów bota-
nicznych, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna- nasio-
na, ziarna - zboże, produkty uboczne z ziaren zbił jako pasza 
dla zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt, ziarno kakaowe 
w stanie surowym, ziemniaki, zioła narodowe świeże, papier 
ścierny dla zwierząt domowych- ściółka, piasek aromatyczny 
dla zwierząt domowych - ściółka, zwierzęta żywe, żyto.
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(731) PTAK-KORBACZ MONIKA USŁUGI PROZDROWOTNE, 

Suchedniów
(540) nachosy cibora
(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, 
akonityna, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, 
aldehydy do celów farmaceutycznych, algicydy, suplementy 
diety zawierające alginiany, alginiany do celów farmaceu-
tycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alka-
loidy do celów medycznych, alkohol do celów farmaceu-
tycznych, alkohol medyczny, preparaty zawierające aloes 
do celów farmaceutycznych, amalgamaty dentystyczne, 
aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy do celów 
weterynaryjnych, anestetyki- środki znieczulające, kora z an-
gostury do celów medycznych, antybiotyki, antykoncepcyj-
ne środki chemiczne, antyseptyczna wata, antyseptyki, środ-
ki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki 
zmniejszające apetyt, apteczki pierwszej pomocy, wyposa-
żone, apteczki przenośne wyposażone, aseptyczna wata, 
herbata dla astmatyków, bakteriobójcze środki, preparaty 
bakteriologiczne kultury do celów medycznych i weteryna-
ryjnych, buliony dla bakteriologicznych kultur, podłoża dla 
bakteriologicznych kultur, bakteryjne preparaty do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, bakteryjne trucizny, bal-
samiczne, aromatyczne preparaty do celów leczniczych, bal-
samy do celów leczniczych, bandaże opatrunkowe, batoniki 
lukrecjowe do celów farmaceutycznych, beztytoniowe pa-
pierosy do celów leczniczych, artykuły żywnościowe na ba-
zie białka do celów medycznych, białko- preparaty do celów 
medycznych, suplementy diety zawierające białko, białkowe 
suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biocy-
dy, biologiczne preparaty do celów medycznych, biologicz-
ne preparaty do celów weterynaryjnych, biologiczne kultury 
tkankowe do celów medycznych, biologiczne kultury tkan-
kowe do celów weterynaryjnych, bizmut, azotan do celów 
farmaceutycznych, bizmut preparaty do celów farmaceu-
tycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowi-
na lecznicza, bransolety do celów leczniczych, brodawki- 
ołówki przeciw, brom do celów farmaceutycznych, buliony 
dla kultur bakteriologicznych, bydło- środki do mycia, cedro-
we drewno jako środek odstraszający owady, celuloza, estry 
do celów farmaceutycznych, celulozowe etery do celów far-
maceutycznych, chemiczne odczynniki do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, chemiczne preparaty do celów 
farmaceutycznych, chemiczne preparaty da celów medycz-
nych, chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, che-
miczne przewodniki do elektrod elektrokardiografów, che-
miczno-farmaceutyczne preparaty, chinina do celów me-
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dycznych, chinolina eto celów medycznych, chinowa kora 
do celów leczniczych, chirurgiczne implanty jako żywe tkan-
ki, chirurgiczne tkaniny, chirurgiczne materiały opatrunkowe, 
chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, 
chloroform, wyciąg z chmielu do celów farmaceutycznych, 
majtki higieniczne dla chorzy z brakiem kontroli czynności 
fizjologicznych, pieluchy dla chorych z brakiem kontroli 
czynności fizjologicznych, chusteczki nasączane płynami 
farmaceutycznymi, chwastobójcze środki, preparaty che-
miczne dla testów ciążowych, cukier do celów medycznych, 
cukierki do celów medycznych, cukier mlekowy do celów 
farmaceutycznych, czopki, czyszczące preparaty do szkieł 
kontaktowych, dentystyczne amalgamaty, dentystyczne ce-
menty, dentystyczne lakiery, dentystyczne mastyksy, denty-
styczne materiały do odcisków, dentystyczne materiały 
ścierne, kleje do dentystycznych protez, detergenty do ce-
lów medycznych, dezodoranty inne niż dla ludzi lub zwie-
rząt, dezynfekcyjne środki do celów higienicznych, dezynfek-
cyjne środki do toalet chemicznych, chleb dla diabetyków 
przystosowany do celów medycznych, diagnostyczne pre-
paraty do celów medycznych, diastaza do celów medycz-
nych, dietetyczna żywność przystosowana do celów me-
dycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów me-
dycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, digitalina, suplementy diety zawierające droż-
dże, drożdże do celów farmaceutycznych, chemiczne prze-
wodniki do elektrod elektrokardiografów, przewodniki che-
miczne do elektrod elektrokardiografy, eliksiry, preparaty 
farmaceutyczne, enzymatyczne preparaty do celów me-
dycznych, enzymatyczne preparaty do celów weterynaryj-
nych, suplementy diety zawierające enzymy, enzymy do ce-
lów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, en-
zymy do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do ce-
lów farmaceutycznych, estry do celów farmaceutycznych, 
etery do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów far-
maceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, far-
maceutyczne preparaty, farmaceutyczne preparaty przeciw 
łupieżowi, fenol do celów farmaceutycznych, filoksera, środki 
chemiczne do zwalczania, fosforany do celów farmaceutycz-
nych, fungicydy, kwas galusowy do celów farmaceutycz-
nych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka 
do ran, gencjana do celów farmaceutycznych, preparaty 
do sterylizacji gleby, glicerofosfaty, gliceryna do celów me-
dycznych, octan glinu do celów farmaceutycznych, suple-
menty diety zawierające glukozę, glukoza do celów medycz-
nych, środki przeciw gorączce, gorczyca do celów farmaceu-
tycznych, gorczycowe okłady, gorczycowe plastry- synapi-
zmy, gorczycowy olej do celów leczniczych, preparaty 
do niszczenia grzyba domowego, gulardowa woda, guma 
do celów medycznych, guma do żucia do celów leczniczych, 
gumiguta do celów leczniczych, gurjunowy balsam do ce-
lów medycznych, gwajakol do celów farmaceutycznych, he-
matogen, hemoglobina, preparaty przeciw hemoroidom, 
hemostatyczne ołówki, herbata lecznicza, herbaty ziołowe 
do celów medycznych, herbicydy, higieniczne majtki, higie-
niczne opaski, higieniczne podpaski, higroskopijna wata, 
hiszpańska muszka jako proszek, hormony do celów me-
dycznych, hydrastyna, hydrastynina, implanty chirurgiczne 
jako żywe tkanki, insektycydy, intymne preparaty nawilżają-
ce, irlandzki mech do celów medycznych, preparaty do iry-
gacji do celów medycznych, izotopy do celów medycznych, 
jalapa- wilec przeczyszczający, jod do celów farmaceutycz-
nych, jodki do celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, 
jujuba lecznicza, kadzidełka do odstraszania owadów, kalo-
mel, kamfora do celów medycznych, kamforowy olejek 
do celów medycznych, kamień winny do celów farmaceu-
tycznych, kandyz do celów leczniczych, kapsułki do celów 

farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, karbonyl- środek 
przeciwpasożytniczy, katechu do celów farmaceutycznych, 
kauczuk do celów dentystycznych, kaustyczne ołówki, su-
plementy diety zawierające kazeinę, sole do kąpieli do celów 
leczniczych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, kąpiele 
lecznicze, sole do kąpieli mineralnych, kąpiele tlenowe, su-
plementy diety zawierające kiełki pszenicy, kleje do protez 
dentystycznych, kokaina, kolcowój lekarski do celów me-
dycznych, kolodium do celów farmaceutycznych, komórki 
macierzyste do celów medycznych, komórki macierzyste 
do celów weterynaryjnych, kompresy, kondurango jako kora 
do celów medycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, 
koper włoski do celów leczniczych, spoiwa do kopyt zwie-
rząt, kora do celów farmaceutycznych, korzenie lekarskie, 
cement kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, 
kreozot do celów farmaceutycznych, krew- osocze, krew 
do celów medycznych, krotonowa kora, środki tamujące 
krwawienie, kultury mikroorganizmów do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, kurara, kwasja, gorzknia do celów 
medycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, kwebra-
cho do celów medycznych, kwiat siarczany do celów farma-
ceutycznych, lakiery dentystyczne, laktacyjne wkładki, lakto-
za do celów farmaceutycznych, środki do tępienia larw, la-
seczki siarkowe do dezynfekcji, suplementy diety zawierają-
ce lecytynę, lecytyna do celów medycznych, lecznicze na-
poje, lecznicze oleje, lecznicze zioła, lecznicze napary jako 
nalewki, lekarskie korzenie, leki dla ludzi, leki do celów stoma-
tologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki do oczu 
w kroplach, leki do użytku medycznego, leki pomocnicze 
wspierające, lepy na muchy, lotony do celów farmaceutycz-
nych, lotony do celów weterynaryjnych, lucerna chmielowa 
do celów farmaceutycznych, lukrecja do celów farmaceu-
tycznych, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, ma-
gnezja do celów farmaceutycznych, wkładki ochronne 
do majtek jako artykuły higieniczne, majtki higieniczne, majt-
ki higieniczne dla nietrzymających moczu, majtki menstru-
acyjne, mangrowa kora do celów farmaceutycznych, ma-
styksy dentystyczne, maści do celów farmaceutycznych, 
mazidła, mączka rybna do celów farmaceutycznych, mącz-
niak zbożowy- preparaty chemiczne do zwalczania, mąka 
do celów farmaceutycznych, mech irlandzki do celów me-
dycznych, melisowa woda do celów farmaceutycznych, 
menstruacyjne majtki, mentol, mięta do celów farmaceu-
tycznych, migdałowe mleko do celów farmaceutycznych, 
ołówki przeciw migrenie, środki przeciw migrenie, mikroele-
menty, preparaty z dla ludzi i zwierząt, mikroorganizmy, kul-
tury do celów medycznych lub weterynaryjnych, substancje 
odżywcze dla mikroorganizmów, mineralne wody do celów 
leczniczych, mineralne suplementy diety, mineralne wody- 
sole, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, mlecz-
ko pszczele do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe 
do celów farmaceutycznych, enzymy mlekowe do celów 
farmaceutycznych, mleko w proszku dla niemowląt, prepara-
ty przeciw moczeniu się, papier przeciw molom, preparaty 
przeciw molom, moleskin do celów medycznych, morska 
woda do kąpieli leczniczych, lepy na muchy, lepy na muchy- 
taśmy, środki do tępienia much, muszka hiszpańska- proszek, 
myrobalan, kora do celów farmaceutycznych, środki do zwal-
czania myszy, nalewki do celów leczniczych, napary,nalewki 
do celów leczniczych, napoje lecznicze, narkotyki, nasenne 
środki, nerwy- środki na uspokojenie, obrączki przeciwreu-
matyczne, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, octany 
do celów farmaceutycznych, płyny do przemywania oczu, 
przepaski na oczy do celów medycznych, oczyszczające 
środki, preparaty medyczne do odchudzania, tabletki wspo-
magające odchudzanie, środki na odciski, pierścienie na od-
ciski stóp, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub 
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weterynaryjnych, maść przeciw odmrożeniom, preparaty 
przeciw odmrożeniom, środki do odstraszania owadów, od-
świeżacze do ubrań i tkanin, odymianie- preparaty do do ce-
lów medycznych, odymianie - trociczki do, odżywcze sub-
stancje dla mikroorganizmów, odżywcze suplementy diety, 
okłady, okłady gorczycowe, olejek terpentynowy do celów 
farmaceutycznych, oleje lecznicze, suplementy diety zawie-
rające olej lniany, ołowiawa woda, tabletki wspomagające 
opalanie, środki do leczenia oparzeń, opaski barkowe do ce-
lów chirurgicznych, opaski higieniczne, opatrunkowe mate-
riały, opatrunkowe materiały chirurgiczne, opiaty, opium, 
opodeldok- maść mydlano-kamforowa, preparaty dla orga-
noterapii, preparaty rozszerzające oskrzela, osocze krwi, owa-
dy- kadzidełka do odstraszania, środki odstraszające owady, 
palenie (złota do -) dla celów leczniczych, paluch koślawy- 
podkładki do, papier do okładów gorczycowych, papier 
do plastrów gorczycowych, odczynnikowy do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, papierosy beztytoniowe 
do celów leczniczych, papier przeciwmolowy, środki prze-
ciw pasożytom, pastylki do celów farmaceutycznych, pekty-
na do celów farmaceutycznych, pepsyny do celów farma-
ceutycznych, peptony do celów farmaceutycznych, perski 
proszek, pestycydy, środki wywołujące pęcherze, pielucho-
-majtki dziecięce, pielucho-majtki dziecięce - pielucho-majt-
ki, pieluchy- pieluszki dziecięce, pieluchy dla chorych z bra-
kiem kontroli czynności fizjologicznych, pieluchy dla zwie-
rząt, pieluszki dziecięce- pieluchy, pijawki lekarskie, plastry 
gorczycowe- synapizmy, plastry samoprzylepne, płyny 
do płukania ust do celów leczniczych, chusteczki nasączane 
płynami farmaceutycznymi, środki medyczne przeciw poce-
niu się, środki medyczne przeciw poceniu się stóp, płyny 
do przemywania pochwy, podkładki do palucha koślawego, 
podłoża dla kultur bakteryjnych, podpaski, pomady do ce-
lów medycznych, preparaty zmniejszające poped sexualny, 
porcelana na protezy dentystyczne, preparaty medyczne 
na porost włosów, potas, sole do celów medycznych, prepa-
raty odświeżające powietrze, środki do oczyszczania powie-
trza, preparat do niszczenia szkodników, preparaty z mikroor-
ganizmów do celów medycznych tub weterynaryjnych, pro-
dukty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów die-
tetycznych lub leczniczych, suplementy diety zawierające 
propolis, propolis do celów farmaceutycznych, proszek per-
łowy do celów medycznych, przeciwbólowe środki, przeciw-
pasożytnicze obroże dla zwierząt, przeciwpasożytnicze pre-
paraty, przeciwreumatyczne bransoletki, przeciwreumatycz-
ne obrączki, przeczyszczające środki, przeczyszczające środ-
ki, przewodniki chemiczne do elektrod elektrokardiografów, 
przylepce, przylepne taśmy do celów medycznych, lotony 
dla psów, środki do mycia psów, środki odstraszające dla 
psów, suplementy diety zawierające pyłek pszczeli, korzenie 
rabarbaru do celów farmaceutycznych, rad do celów me-
dycznych, radioaktywne substancje do celów medycznych, 
radiologiczne substancje kontrastowe do celów medycz-
nych, gąbka do ran, rozpuszczalniki do usuwania plastrów 
samoprzylepnych, środki przeciw roztoczom, roztwory 
do szkieł kontaktowych, rtęciowe maści, rycynowy olej 
do celów leczniczych, seroterapeutyczne leki, siarkowe la-
seczki do dezynfekcji, mąka z siemienia lnianego do celów 
farmaceutycznych, suplementy diety zawierające siemię 
lniane, siemię lniane do celów farmaceutycznych, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, skrobia do celów diete-
tycznych lub farmaceutycznych, skrytopłciowe rośliny- środ-
ki przeciw, słodowe mleko do celów leczniczych, maści 
do leczenia słonecznych oparzeń, preparaty farmaceutyczne 
przeciw słoneczmym oparzeniom, słód do celów farmaceu-
tycznych, sodowe sole do celów leczniczych, sole do celów 
medycznych, sole do kąpieli mineralnych, sole wód mineral-

nych, sperma do sztucznego zapłodnienia, spoiwa do kopyt 
zwierzęcych, sporysz do celów farmaceutycznych, sterydy, 
preparaty do sterylizacji, preparaty do sterylizacji gleby, środ-
ki przeciw poceniu się stóp, stopy metali szlachetnych do ce-
lów dentystycznych, strychnina, sulfonamidy- leki, suple-
menty diety dla zwierząt, surowice, sykatywy, środki wysu-
szające do celów medycznych, syropy do użytku farmaceu-
tycznego, szczepionki, trutki na szczury, preparaty do czysz-
czenia szkieł kontaktowych, środki przeciw szkodnikom, 
sperma do sztucznego zapłodnienia, ścierne materiały 
do celów dentystycznych, środki do tępienia ślimaków, śnieć 
zbożowa- preparaty chemiczne do usuwania, środki chwa-
stobójcze, środki odstraszające dla psów, środki przeciwko 
pasożytom przewodu pokarmowego, tabletki antyoksyda-
cyjne, tabletki do celów leczniczych, tampony higieniczne, 
tampony menstruacyjne, taśmy do podpasek, taśmy samo-
przylepne do celów medycznych, termalna woda, terpenty-
na do celów farmaceutycznych, chemiczne preparaty dla 
testów ciążowych, odświeżacze do ubrań i tkanin, tkaniny 
chirurgiczne, tlen do celów leczniczych, tlenowe kąpiele, 
tłuszcze do celów medycznych, tłuszcze do celów weteryna-
ryjnych, tran, trociczki do odymiania, trucizny, trzeźwiące 
sole, odświeżacze do ubrań i tkanin, uspokajające leki, uspo-
kajające środki, produkty na bazie wapna do celów farma-
ceutycznych, wata do celów leczniczych, wata do celów 
medycznych, wazelina do celów leczniczych, weterynaryjne 
preparaty, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, wi-
nian potasu do celów farmaceutycznych, winorośl- prepara-
ty chemiczne do zwalczania chorób, witaminowe preparaty, 
wkładki laktacyjne, preparaty medyczne na porost włosów, 
woda morska do kąpieli leczniczych, woda utleniona do ce-
lów medycznych, wodorowęglan sodowy do celów farma-
ceutycznych, wody mineralne do celów leczniczych, wosk 
do modelowania do celów stomatologicznych, wzmacniają-
ce leki, lekarstwa przeciw zaparciom, preparaty ułatwiające 
ząbkowanie, zioła do palenia do celów leczniczych, zioła 
lecznicze, stopy dentystyczne ze złota, preparaty do mycia 
zwierząt, żelatyna do celów medycznych, żywność dla nie-
mowląt, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty, preparaty 
do żywności, aromaty do ciast inne niż esencyjne, aromaty 
do napojów inne niż oleje esencyjne, aromaty inne niż oleje 
esencyjne, aromaty kawowe, batoniki zbożowe, cukiernic-
two- batony lukrecjowe, biszkopty, preparaty usztywniające 
do bitej smietany, brioszki jako bułeczki słodkie, bułka tarta, 
bułki, chałwa, cheeseburgery, chipsy - produkty zbożowe, 
chleb, chleb bezdrożdżowy, słodycze ozdobne na choinki, 
chutney- gęsty sos, przyprawa, ciasta, aromaty do ciast inne 
niż esencje, mięso zapiekane w cieście, ciasta mączne, ciasto 
na ciasta, ciastka ryżowe, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, 
ciasto- masa do pieczenia, ciasto na ciastka, ciasto w proszku, 
cukier, cukierki, cukierki miętowe, cukier palmowy, curry- 
przyprawa, cykoria- substytut kawy, cynamon- przyprawa, 
czekolada, napoje na bazie czekolady, dodatki glutenowe 
do celów kulinarnych, drożdże, esencje do artykułów żywno-
ściowych, z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów esencyj-
nych, galaretki owocowe słodycze, gałka muszkatołowa, glu-
koza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, 
gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, goździki- przy-
prawa, grysik kukurydziany, guma do żucia, napoje na bazie- 
herbaty, herbata, herbata mrożona, herbatniki, herbatniki 
petit-beurre, imbir- przyprawa, imbirowe pieczywo- piernik, 
mąka z jęczmienia, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jo-
gurt mrożony jako lody spożywcze, kakao, kakao- napoje 
na bazie, kanapki, kapary, karmelki- cukierki, kasza manna, 
kasza owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kasze spo-
żywcze, kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne za-
stępujące kawę, kawa nienaturalna, kawa nie palona, keczup- 
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sos, zagęszczacze do kiełbasy, kiełki pszeniczne do celów 
spożywczych dla ludzi, kisze, kit pszczeli, kleik spożywczy 
na bazie mleka, kluski, sól do konserwowania żywności, kra-
kersy, krem angielski, kuchenna sól, kukurydza mielona, ku-
kurydza palona, kukurydza prażona- popcorn, kukurydziana 
mąka, kukurydziane płatki, kukurydzianka, mamałyga- potra-
wa na wodzie lub mleku, kurkuma do żywności, kuskus- ka-
sza, lody spożywcze, środki wiążące do lodów spożywczych, 
lody spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących, 
lód naturalny lub sztuczny, lukier do ciast, lukrecja- cukiernic-
two, majonezy, makaroniki- wyroby cukiernicze, makaron 
rurki, makaron wstążki, makarony, maltoza, marcepan, mary-
naty, ciasta mączne, potrawy na bazie mąki, żywność na ba-
zie mąki, mąka, mąka gorczycowa, mąka kukurydziana, pro-
dukty z mąki mielonej, mąka pszenna, mąka ziemniaczana 
do celów spożywczych, melasa do celów spożywczych, mię-
sne sosy, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospo-
darstwa domowego, mięso w cieście, mięso zapiekane 
w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miętowe cukier-
ki, pasta z migdałów, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, 
miód, mleczko pszczele, morska woda do gotowania, mrożo-
na herbata, mrożony jogurt- lody spożywcze, muesli, musy 
czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe- sosy, musz-
tarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, aro-
maty do napojów inne niż esencje, napoje czekoladowe 
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe 
z mlekiem, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie her-
baty, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, nasiona 
lnu do celów spożywczych dla ludzi, ocet, wyroby cukierni-
cze na bazie orzechów arachidowych, produkty spożywcze 
na bazie owsa, owies gnieciony, owies łuskany, owocowe 
galaretki- słodycze, owsiane płatki, pasa migdałowa, pasta 
z soi- przyprawy, pastylki- cukierki, paszteciki, pesto, pieczy-
wo imbirowe- piernik, pieprz, pieprz- przyprawy, piernik, pie-
rożki ravioli, piwny ocet, pizze, placki, płatki kukurydziane, 
płatki owsiane, pomadki- cukierki, sosy z pomidorów, potra-
wy na bazie mąki, pralinki, prażona kukurydza- popcorn, pro-
polis, ciasto w proszku, lody spożywcze w proszku, proszek 
do pieczenia, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przypra-
wy, pszenna mąka, ptifurki- ciasteczka, puddingi, relish – sos 
przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, preparaty ro-
ślinne zastępujące kawę, mączka z roślin strączkowych, ryż, 
ryż- ciastka, przekąski z ryżu, sago, sajgonki, sosy do sałatek, 
selerowa sól, siemię lniane do celów spożywczych dla ludzi, 
skrobia do celów spożywczych, słodycze, słodycze-cukierki, 
słodycze do ssania, słodycze ozdobne na choinki, słodziki na-
turalne, słód- ekstrakt do celów spożywczych, słód- herbat-
niki, słód do celów spożywczych, soda spożywcza, pasta 
z soji do przypraw, sojowa mąka, sojowy sos, sorbety- lody, 
sosy- przyprawy, sosy do makaronu, sosy mięsne, sosy pomi-
dorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól 
kuchenna, spaghetti, spożywcze lody, substytuty kawy, su-
chary, sushi, syrop cukrowy, szafran- przyprawa, środki wiążą-
ce do lodów spożywczych, tabule- sałatka z kuskus, tako, ta-
pioka, tapioka- mąka do celów spożywczych, tarty z owoca-
mi, tortille, wanilia- aromat, wanilina- aldehyd, substytut wa-
nilii, wermiszel, woda morska do gotowania, wodorosty- 
przyprawy, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, 
wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, 
zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spo-
żywczych, zakwas, zaczyn, przekąski ze zbóż, zbożowe pre-
paraty, ziele angielskie, ziemniaki- mąka do celów spożyw-
czych, zioła konserwowane- przyprawy, esencje do żywno-
ści, inne niż esencje eteryczne i oleje aromatyczne, żywność 
na bazie mąki, 31 algarobilla pasza dla zwierząt, algi spożyw-
cze dla ludzi lub zwierząt, aloes- roślina, artykuły jadalne 
do żucia dla zwierząt, bagassa z trzciny cukrowej w stanie 

surowym, bulwy- cebulki kwiatowe, buraki, cebula świeża- 
warzywa, cebulki kwiatowe, chleb świętojański, chmiel, cho-
inki, cykoria- sałata, cytryny świeże, darń, darń naturalna, 
drewno w kłodach, drewno w stanie surowym, drożdże jako 
pasza dla zwierząt, preparaty zwiększające niesienie się dro-
biu, drób żywy, drzewa- pnie, drzewa- rośliny, dynie, groch 
świeży, grzybnia pieczarkowa- rozchodowa, grzyby świeże, 
homary żywe, ikra rybia, jagody- owoce, jagody jałowca, jaja 
do wylęgania, jajeczka jedwabników, jedwabniki, jęczmień, 
kabaczki, kasze dla drobiu, kasztany jadalne świeże, kiełki 
pszenicy jako pasza dla zwierząt, kiszonki- pokarm dla zwie-
rząt, kopra, kora surowa, korek jako surowiec, korzenie cykorii, 
korzenie jadalne, krzewy, krzewy róż, kukurydza, kwiaty natu-
ralne, kwiaty suszone do dekoracji, langusty żywe, łupiny 
orzechów kokosowych, makuchy, makuchy rzepaku dla by-
dła, makuchy z kukurydzy, małże- mięczaki żywe, małże 
żywe, mączka dla zwierząt, mączka lniana- pasza, mączka 
rybna na pasze dla zwierząt, mączka z orzechów arachido-
wych dla zwierząt, mąka z ryżu- pasza, menażeria- dzikie, 
egzotyczne, żywe zwierzęta do celów wystawowych lub na-
ukowych, migdały- owoce, napoje dla zwierząt domowych, 
nasiona, ziarna, odpady z gorzelni- pasza dla zwierząt, ogórki 
świeże, oliwki świeże, orzechy, orzechy kokosowe, orzechy 
laskowe, makuchy z orzechów arachidowych dla zwierząt, 
orzeszki arachidowe świeże, orzeszki kola, osad gorzelniany-
-pozostałości w czasie produkcji wina, ostrygi żywe, ości mą-
twy dla ptactwa, otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe, 
owoce świeże, palmy, palmy- liście palmowe, papier ścierny 
dla zwierząt domowych- ściółka, wapno do paszy, pasze dla 
zwierząt tucznych, pasze, pasze dla bydła, piasek aromatycz-
ny dla zwierząt domowych- ściółka, pieprz ziołowy, pnie 
drzew, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt, pokarm dla 
zwierząt domowych, pokrzywy, pomarańcze, pory świeże, 
pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, produkty 
do hodowli zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt, pro-
dukty na ściółkę dla zwierząt, produkty uboczne z procesu 
obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, przynęty dla 
wędkarstwa- żywe, pszenica, pyłek- materiał surowy,rabar-
bar, raki żywe, rośliny, rośliny strączkowe świeże, rośliny su-
szone do dekoracji, ryby żywe, ryż nieprzetworzony, sadzon-
ki, sałata świeża, sezam, siano, mąka z siemienia lnianego jako 
pasza dla zwierząt, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, sko-
rupiaki żywe, słoma jako pasza, słoma na ściółkę, słomiane 
maty do przykrycia humusu, słód dla piwowarstwa i gorzel-
ni, soczewica świeża - warzywa, sól dla bydła, spożywcze 
pasze wzmacniające dla zwierząt, strzykwy żywe, suchary 
dla psów, szpinak świeży, szyszki chmielowe, szyszki sosno-
we, torf na ściółkę, trufle świeże, trzcina cukrowa, wapno 
do pasz, warzywa świeże, wieńce z kwiatów naturalnych, wi-
nogrona świeże, winorośle, wióry drewniane do wyrobu 
miazgi drzewnej, wodorosty spożywcze dla ludzi lub zwie-
rząt, wysłodziny, wytłoki z owoców, zarodki do celów bota-
nicznych, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna- nasio-
na, ziarna - zboże, produkty uboczne z ziaren zbił jako pasza 
dla zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt, ziarno kakaowe 
w stanie surowym, ziemniaki, zioła narodowe świeże, papier 
ścierny dla zwierząt domowych- ściółka, piasek aromatyczny 
dla zwierząt domowych - ściółka, zwierzęta żywe, żyto.

(210) 474312 (220) 2017 07 18
(731) SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) Stabil
(510), (511) 19  kanały nie z metalu do instalacji wentyla-
cyjnych grzewczych i klimatyzacyjnych, kominy prefabry-
kowane, gotowe części przewodów kominowych, części 
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fasonowe dla rur kominowych, prefabrykowane wkłady 
kominkowe otwarte, prefabrykowane wentylacyjne kanały 
kablowe, prefabrykowane piece kaflowe .

(210) 474313 (220) 2017 07 18
(731) SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) Rondo
(510), (511) 19 kanały nie z metalu do instalacji wentylacyj-
nych grzewczych i klimatyzacyjnych, kominy prefabrykowa-
ne, gotowe części przewodów kominowych, części fasono-
we dla rur kominowych, prefabrykowane wkłady kominkowe 
otwarte, prefabrykowane wentylacyjne kanały kablowe, pre-
fabrykowane piece kaflowe.

(210) 474314 (220) 2017 07 18
(731) SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) Rondo Plus
(510), (511) 19 kanały nie z metalu do instalacji wentylacyj-
nych grzewczych i klimatyzacyjnych, kominy prefabrykowa-
ne, gotowe części przewodów kominowych, części fasono-
we dla rur kominowych, prefabrykowane wkłady kominkowe 
otwarte, prefabrykowane wentylacyjne kanały kablowe, pre-
fabrykowane piece kaflowe .

(210) 474316 (220) 2017 07 18
(731) SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) Thermo Rondo Plus
(510), (511) 19 kanały nie z metalu do instalacji wentylacyj-
nych grzewczych i klimatyzacyjnych, kominy prefabrykowa-
ne, gotowe części przewodów kominowych, części fasono-
we dla rur kominowych, prefabrykowane wkłady kominkowe 
otwarte, prefabrykowane wentylacyjne kanały kablowe, pre-
fabrykowane piece kaflowe.

(210) 474320 (220) 2017 07 18
(731) HANDLOSFERA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) WHO CARES
(510), (511) 21 balony szklane [pojemniki], buteleczki, butel-
ki, butelki chłodnicze, butelki na napoje dla podróżnych, cho-
chle do podawania, chochle do serwowania wina, cukierni-
ce, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, dzbanki, 
dzbanki do kawy. nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy 
nieelektryczne, filiżanki, fiolki szklane [pojemniki], garnki, 
garnki kuchenne, gąsiory, gąsiory szklane, karafki [na alko-
hol], kieliszki, komplety do likierów, konewki, koryta, koryta 
do picia, kryształ [wyroby szklane], kubki, kubki z papieru lub 
z tworzyw sztucznych, kubły, kufle, kufle na piwo, menażki, 
metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych 
napojów, miednice [naczynia], miseczki, miski ze szkła, na-
czynia ceramiczne, naczynia do mieszania koktajli [shake-
ry], naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów, po-
jemniki do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki 
kuchenne, pojemniki termoizolacyjne, porcelana, przybory 
do użytku w gospodarstwie domowym, przybory kuchen-
ne, przybory kuchenne nieelektryczne, pucharki na owoce, 
pudełka szklane, rondle, rondle ceramiczne, salaterki, serwisy 
[zastawy stołowe], serwisy do herbaty, serwisy do kawy [za-
stawa stołowa], syfony na wodę gazowaną, szklane naczy-
nia do picia, szkło emaliowane, nie do budownictwa, szkło 
mleczne, termosy, termosy do napojów, wyroby ceramiczne 

do gospodarstwa domowego, wyroby garncarskie, wyroby 
szklane malowane, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna 
niż noże, widelce i łyżki .

(210) 474321 (220) 2017 07 18
(731) SZOPEX-DUTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn
(540) CL 20 CHMIELNA 20 LAB

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wy-
syłkowej oraz za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia 
i akcesoriów, w tym: koszulek, bluz, kurtek, spodenek, spodni, 
bielizny osobistej, skarpet, nakryć głowy, obuwia codzienne-
go i sportowego, plecaków i toreb sportowych oraz portfeli, 
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie in-
formacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomuni-
kacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, dostarczanie 
informacji konsumentom na temat towarów i usług, prezen-
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży deta-
licznej, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie 
[w ramach prowadzonej działalności gospodarczej] w zakre-
sie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trze-
cich, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania 
towarów i usług na rzecz osób trzecich.

(210) 474324 (220) 2017 07 18
(731) CHARUBIN RADOSŁAW, Grabówka
(540) Buli
(510), (511) 30 lody, wyroby lodowe, wyroby cukiernicze, 
lody spożywcze w proszku (środki wiążące do lodów).

(210) 474331 (220) 2017 07 18
(731) SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) SCHIEDEL Ciepło. Wentylacja. Życie.

(531) 06.01.01, 06.01.02, 27.05.01
(510), (511) 19 materiały budowlane (niemetalowe), rury 
sztywne stosowane w budownictwie, w szczególności: rury 
ceramiczne, kanały nie z metalu do instalacji wentylacyjnych 
grzewczych i klimatyzacyjnych, kominy prefabrykowane, 
gotowe części przewodów kominowych, części fasonowe 
dla rur kominowych, prefabrykowane wkłady kominkowe 
otwarte, tłumiki dźwięku dla systemów spalin komina, pre-
fabrykowane wentylacyjne kanały kablowe, prefabrykowane 
piece kaflowe, prefabrykowane wielofunkcyjne węże które 
mają co najmniej jedną funkcję wyżej wymienionych towa-
rów, części zamienne do wyżej wymienionych towarów.
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(210) 474424 (220) 2017 07 21
(731) MACTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) WALLE
(510), (511) 11 lampy rowerowe, lampy bezpieczeństwa 
LED, światła rowerowe, latarki.

(210) 474426 (220) 2017 07 21
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) BIOHUMUS

(531) 05.03.11, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty che-
miczne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologicz-
ne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
preparaty biologiczne do celów innych niż medyczne lub 
weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjąt-
kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środ-
ków przeciw pasożytom, preparaty diagnostyczne inne 
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, hormony 
przyspieszające dojrzewanie owoców, doniczki na torf dla 
ogrodnictwa, fosforany, gleba próchniczna, guano, humus, 
pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kompost, środki che-
miczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, 
insektycydów, oraz środków przeciw pasożytom, węglan 
magnezowy, środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjąt-
kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów, oraz środków 
przeciw pasożytom, podłoża dla upraw bezgruntowych 
w ogrodnictwie, preparaty do regulacji wzrostu roślin, sa-
letra, siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty, preparaty 
do oczyszczania z tłuszczy do celów przemysłowych, torf 
jak nawóz, ziemia do uprawy, preparaty, do użyźniania gle-
by, wodorosty jako nawóz.

(210) 474436 (220) 2017 07 21
(731) GALVO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) GaLVO24

(531) 26.11.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, konstrukcje meta-
lowe, 40 obróbka metali.

(210) 474440 (220) 2017 07 21
(731) POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, Warszawa

(540) PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PRODUKCJA 
MATERIAŁÓW ODNIESIENIA

(531) 26.04.04, 26.11.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, magnetyczne 
i optyczne nośniki danych, kasety audio, kasety video, CD-
-ROMy, dyskietki, 16 druki, książki, przewodniki, broszury, in-
formatory, wydawnictwa periodyczne, kalendarze, katalogi, 
instrukcje, artykuły piśmienne, 35 usługi w zakresie tworze-
nia baz danych dotyczących laboratoriów, jednostek certy-
fikujących i kontrolujących oraz podmiotów, które uzyskały 
prawo do używania znaków zgodności, usługi w zakresie 
kompilacji, systematyzacji i uaktualniania informacji w kom-
puterowych bazach danych, usługi w zakresie zarządzania 
zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie informacji sta-
tystycznej, badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakre-
sie promocji, badania i doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, usługi w zakresie udzielania infor-
macji o systemach oceny zgodności, 41 usługi szkoleniowe 
i wydawnicze w zakresie systemów oceny zgodności, or-
ganizowanie wystaw i konkursów edukacyjnych w zakresie 
systemów oceny zgodności, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, seminariów i szkoleń w zakresie systemów oce-
ny zgodności, 42 usługi związane z akredytowaniem labo-
ratoriów, jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz 
nadzorem nad nimi, usługi w zakresie badania biegłości 
akredytowanych jednostek, usługi doradztwa w zakresie 
zgodności wyrobów i procesów ich wytwarzania z norma-
mi technicznymi, w zakresie bezpieczeństwa wyrobów oraz 
w zakresie ochrony środowiska, ocena wyrobów i procesów 
ich wytwarzania z punktu widzenia ich zgodności z nor-
mami technicznymi, badania techniczne, kontrola jakości, 
badanie nowych produktów, tworzenie oprogramowania 
komputerowego, 45 opiniowanie aktów prawnych i doku-
mentów normatywnych.

(210) 474451 (220) 2017 07 21
(731) ŻÓŁTOWSKA KAROLINA, Warszawa;
JANCZEWSKA-ZREDA EDYTA, Warszawa
(540) DESTRIER

(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie księgowości i rachunko-
wości, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące rachunkowości, usługi dotyczące rachunkowo-
ści handlowej, usługi doradcze i informacyjne dotyczą-
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ce rachunkowości, planowanie podatkowe, doradztwo 
podatkowe, skomputeryzowana rachunkowość, audyt 
przedsiębiorstw, doradztwo związane z audytem, audyt 
sprawozdań finansowych, audyt działalności gospodarczej, 
doradztwo biznesowe, usługi public relations, 45 badania 
prawne, doradztwo prawne, doradztwo w zakresie wła-
sności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania 
komputerowego, licencjonowanie własności intelektualnej, 
monitorowanie praw własności intelektualnej do celów 
doradztwa prawnego, prawne administrowanie licencjami, 
sprawy sporne, usługi alternatywnego rozwiązywania spo-
rów, usługi arbitrażowe, usługi prawne związane z negocja-
cją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przygo-
towywania dokumentów prawnych, zarządzanie prawami 
autorskimi, usługi rejestracyjne, usługi informacji prawnej, 
usługi wsparcia prawnego, badanie stanu prawnego nieru-
chomości, porady prawne i zastępstwo procesowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 474453 (220) 2017 07 21
(731) KULCZYK FOUNDATION, Warszawa
(540) Stypendium im. dra Jana Kulczyka
(510), (511) 36 przydzielanie stypendiów naukowych, zbie-
ranie funduszy, organizacja zbiórek, 41 organizacja szkoleń, 
organizowanie seminariów i konferencji, informacje dotyczą-
ce edukacji, doradztwo zawodowe, edukacja.

(210) 474454 (220) 2017 07 21
(731) KULCZYK FOUNDATION, Warszawa
(540) Stypendium dr. Jana Kulczyka
(510), (511) 36 przydzielanie stypendiów naukowych, zbie-
ranie funduszy, organizacja zbiórek, 41 organizacja szkoleń, 
organizowanie seminariów i konferencji, informacje dotyczą-
ce edukacji, doradztwo zawodowe, edukacja.

(210) 474455 (220) 2017 07 21
(731) KULCZYK FOUNDATION, Warszawa
(540) Stypendium im. Jana Kulczyka
(510), (511) 36 przydzielanie stypendiów naukowych, zbie-
ranie funduszy, organizacja zbiórek, 41 organizacja szkoleń, 
organizowanie seminariów i konferencji, informacje dotyczą-
ce edukacji, doradztwo zawodowe, edukacja.

(210) 474456 (220) 2017 07 21
(731) KULCZYK FOUNDATION, Warszawa
(540) Stypendia dr. Jana Kulczyka
(510), (511) 36 przydzielanie stypendiów naukowych, zbie-
ranie funduszy, organizacja zbiórek, 41 organizacja szkoleń, 
organizowanie seminariów i konferencji, informacje dotyczą-
ce edukacji, doradztwo zawodowe, edukacja.

(210) 474458 (220) 2017 07 22
(731) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) 100rad Poleca! PORADNIK 50+

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.08, 26.04.17, 26.04.18, 
27.05.01, 27.07.01, 24.17.01, 29.01.15

(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
antyperspiranty, aromaty do napojów (olejki eteryczne), 
barwniki do celów kosmetycznych, bazy do perfum kwiato-
wych, błyszczyki do ust, farby do brody, kosmetyki do brwi, 
ołówki do brwi, chusteczki nasączane płynami kosmetycz-
nymi, preparaty do czyszczenia, preparaty do czyszczenia 
protez zębowych, preparaty do makijażu, preparaty do depi-
lacji, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, 
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła dezodoryzujące i de-
zynfekujące, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje eterycz-
ne, mydło do golenia, preparaty do golenia, płyny po gole-
niu, henna, olejek jaśminowy, kadzidełka, preparaty do usu-
wania kamienia kotłowego, sole do kąpieli, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, woda kolońska, barwniki do ożywiania ko-
lorów, produkty chemiczne do ożywiania kolorów, środki 
do konserwacji skóry, maseczki kosmetyczne, kosmetyki, 
preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki dla 
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, pre-
paraty do kręcenia włosów, krochmal, środki do usuwania 
lakierów, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek la-
wendowy, lotony do celów kosmetycznych, mięta do wyro-
bów perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosme-
tycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, mydła, my-
dełka, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, mydła prze-
ciwpotowe do stóp, środki do namaczania bielizny, paski 
do odświeżania oddechu, olejek różany, olejki do celów ko-
smetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaleto-
we, pasta do butów, pasty do podłogi i mebli, preparaty 
do usuwania pasty do podłóg, preparaty do pielęgnacji pa-
znokci, paznokcie sztuczne, preparaty do pielęgnacji jamy 
ustnej, płyny do pielęgnacji włosów, wosk do podłogi, pre-
paraty i kremy do polerowania, pomadki do ust, preparaty 
do prania, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, prepa-
raty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicz-
nych, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, saszetki 
zapachowe do bielizny, preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji skóry, preparaty do usuwania rdzy, produkty do czysz-
czenia tapet, produkty perfumeryjne, soda wybielająca, pły-
ny do spryskiwaczy szyb, suche szampony, szampony, 
szminki, kleje do mocowania sztucznych włosów, środki 
do czyszczenia zębów, środki do szorowania, środki do my-
cia, preparaty do czyszczenia, środki odświeżające powie-
trze, środki do zmiękczania tkanin, talk kosmetyczny, toniki 
kosmetyczne, preparaty do udrażniania rur, waciki - przybory 
toaletowe, produkty toaletowe, patyczki z watą do celów ko-
smetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina 
do celów kosmetycznych, farby i lakiery do włosów, woda 
utleniona do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, wy-
wabiacze plam, żele do wybielania zębów, środki do zmięk-
czania tkanin, zmywacze do paznokci, płyny do mycia na-
czyń, preparaty do usuwania farby, wywabiacze plam, pre-
paraty oraz środki do mycia, czyszczenia i szorowania - arty-
kuły chemii gospodarczej, 5 aldehydy do celów farmaceu-
tycznych, alginiany do celów farmaceutycznych, jodki alka-
liczne do celów farmaceutycznych, alkohol do celów farma-
ceutycznych, alkohol medyczny, preparaty zawierające aloes 
do celów farmaceutycznych, amalgamaty dentystyczne, 
anestetyki, antybiotyki, środki antykoncepcyjne, wata anty-
septyczna, środki zmniejszające apetyt do celów medycz-
nych, tabletki zmniejszające apetyt, apteczki pierwszej po-
mocy wyposażone, apteczki przenośne wyposażone, herba-
ta dla astmatyków, środki bakteriobójcze, preparaty bakterio-
logiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty 
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bakteryjne do celów medycznych i weterynaryjnych, prepa-
raty balsamiczne do celów leczniczych, balsamy do celów 
leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycz-
nych, papierosy beztytoniowe do celów leczniczych, prepa-
raty białkowe do celów medycznych, preparaty biologiczne 
do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty bizmu-
towe do celów farmaceutycznych, błonnik pokarmowy, bo-
rowina do kąpieli, borowina lecznicza, brom do celów farma-
ceutycznych, estry celulozowe do celów leczniczych, od-
czynniki chemiczne do celów medycznych i weterynaryj-
nych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych 
i medycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, chini-
na do celów medycznych, chinolina do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, 
wyciąg z chmielu do celów farmaceutycznych, majtki i pielu-
chy dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, 
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, preparaty 
chemiczne do testów ciążowych, cukierki do celów medycz-
nych, cementy dentystyczne, lakiery dentystyczne, kleje 
do protez dentystycznych, detergenty do celów medycz-
nych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, prepara-
ty diagnostyczne do celów medycznych, żywność diete-
tyczna przystosowana do celów medycznych, napoje diete-
tyczne do celów medycznych, eliksiry - preparaty farmaceu-
tyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych 
i weterynaryjnych, enzymy do celów medycznych i farma-
ceutycznych, estry i etery do celów medycznych i farmaceu-
tycznych, preparaty farmaceutyczne, fosforany do celów 
farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne przeciw łupie-
żowi, preparaty do sterylizacji gleby, glukoza do celów me-
dycznych, środki przeciw gorączce, gorczyca do celów far-
maceutycznych, olej gorczycowy do celów leczniczych, pre-
paraty do niszczenia grzyba, guma do celów medycznych, 
balsam gurjunowy do celów medycznych, preparaty prze-
ciw hemoroidom, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do ce-
lów medycznych, majtki higieniczne, opaski higieniczne, 
podpaski higieniczne, intymne preparaty nawilżające, jod 
do celów farmaceutycznych, kadzidełka do odstraszania 
owadów, kamfora do celów medycznych, olejek kamforowy, 
karbonyl, sole do kąpieli do celów leczniczych, preparaty te-
rapeutyczne do kąpieli, kąpiele lecznicze, sole do kąpieli mi-
neralnych, kolcowój lekarski do celów medycznych, komórki 
macierzyste do celów medycznych, kompresy, olejek kopro-
wy do celów leczniczych, koper włoski do celów leczniczych, 
krew do celów medycznych, środki tamujące krwawienie, 
laktoza do celów farmaceutycznych, napoje lecznicze, oleje 
lecznicze, zioła lecznicze, nalewki lecznicze, leki dla ludzi, leki 
do celów stomatologicznych i weterynaryjnych, leki do użyt-
ku medycznego, lotony do celów farmaceutycznych, wkład-
ki ochronne do majtek, majtki menstruacyjne, maści do ce-
lów farmaceutycznych, mech irlandzki do celów medycz-
nych, woda melisowa do celów farmaceutycznych, mięta 
do celów farmaceutycznych, środki przeciwmigrenowe, pre-
paraty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, wody mineral-
ne do celów leczniczych, mleczko pszczele do celów farma-
ceutycznych, mleko w proszku dla niemowląt, preparaty 
przeciwmolowe, moleskin do celów medycznych, woda 
morska do celów leczniczych, myrobalan do celów farma-
ceutycznych, narkotyki, środki nasenne, środki na uspokoje-
nie nerwów, obrączki przeciwreumatyczne, obroże przeciw-
pasożytnicze dla zwierząt, płyny do przemywania oczu, 
środki oczyszczające, preparaty medyczne do odchudzania, 
tabletki wspomagające odchudzanie, środki na odciski, maść 
przeciw odmrożeniom, odświeżacze do ubrań i tkanin, okła-
dy gorczycowe, tabletki wspomagające opalanie, środki 
do leczenia oparzeń, materiały opatrunkowe, preparaty dla 
organoterapii, zioła do palenia do celów leczniczych, pastylki 

do celów farmaceutycznych, dziecięce pielucho-majtki, pie-
luszki dziecięce, pijawki lekarskie, plastry gorczycowe, plastry 
samoprzylepne, płyny do płukania ust do celów leczniczych, 
środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywa-
nia pochwy, preparaty medyczne na porost włosów, prepa-
raty odświeżające powietrze, preparaty do niszczenia szkod-
ników, środki przeciwbólowe, środki przeczyszczające, taśmy 
przylepne do celów medycznych, lotony dla psów, środki 
do mycia psów, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycz-
nych, środki przeciw roztoczom, roztwory do szkieł kontak-
towych, maści rtęciowe, olej rycynowy do celów leczniczych, 
leki seroterapeutyczne, siemię lniane do celów farmaceu-
tycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
mleko słodowe do celów leczniczych, maści do leczenia 
oparzeń słonecznych, sporysz do celów farmaceutycznych, 
sterydy, preparaty do sterylizacji, sulfonamidy, suplementy 
diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające 
białko, suplementy diety zawierające siemię lniane, suple-
menty diety zawierające drożdże, suplementy diety zawiera-
jące glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suple-
menty diety zawierające kiełki pszenicy, mineralne suple-
menty diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety 
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające 
propolis, białkowe suplementy dla zwierząt, suplementy die-
ty dla zwierząt, syropy do użytku farmaceutycznego, szcze-
pionki, tabletki antyoksydacyjne, tabletki do celów farma-
ceutycznych, woda termalna, tran, środki trawienne do ce-
lów farmaceutycznych, wazelina do celów medycznych 
i leczniczych, preparaty weterynaryjne, preparaty witamino-
we, wkładki laktacyjne, wywary do celów farmaceutycznych, 
leki wzmacniające, lekarstwa przeciw zaparciom, preparaty 
ułatwiające ząbkowanie, materiały do plombowania zębów, 
żywność dla niemowląt, 9 urządzenia do przetwarzania in-
formacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia 
do fototelegrafii, urządzenia do nauczania, aparaty fotogra-
ficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, urządze-
nia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikro-
procesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki 
przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czyt-
niki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, 
optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, 
dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, 
dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisa-
nymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optycz-
ne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory 
dysków komputerowych, etykietki na towarach elektronicz-
ne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfej-
sy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone 
z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z ukła-
dem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne kar-
ty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery ma-
gnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, kompute-
ry, komputery przenośne, komputery przystosowane do od-
bioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów 
medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, ma-
gnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty 
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączno-
ści radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obra-
zowe wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware kompu-
terowy, monitory - programy komputerowe, nośniki do reje-
stracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, 
układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarzacze ka-
set, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki in-
formacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier 
komputerowych, programy komputerowe jako software ła-
dowalny, programy komputerowe nagrane, programy kom-
puterowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie 
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lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyj-
nych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsłu-
gi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publika-
cje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery 
komputerowe, software - oprogramowanie stałe dla kompu-
terów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla kompute-
rów, sterowniki informatyczne, sterujące programy kompu-
terowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywa-
nia dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony 
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefo-
nii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefo-
nów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kie-
szonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficz-
nych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do od-
bioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowe-
go, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru 
działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia 
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania 
dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urzą-
dzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektro-
niczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofo-
ny, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekode-
ry, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglą-
darkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki 
do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane progra-
my/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radio-
we, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/ zarejestrowane 
w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magne-
tycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, 
z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach 
DVD i CD, 10 urządzenia rozpylające do aerozoli do celów 
medycznych, narzędzia elektryczne do akupunktury, apara-
tura do analizy do celów medycznych, aparatura do analizy 
krwi, aparaty do masażu wibracyjnego, bandaże elastyczne, 
bańki lekarskie, baseny do celów leczniczych, poduszki prze-
ciw bezsenności, gorsety brzuszne, butelki dla niemowląt, 
smoczki do butelek dla niemowląt, butelki do karmienia, 
przyrządy do fizykoterapii, przyrządy do ćwiczeń gimna-
stycznych stosowanych w lecznictwie, urządzenia do gim-
nastyki leczniczej, gryzaki dla ząbkujących dzieci, łóżka hy-
drostatyczne do celów leczniczych, koce podgrzewane elek-
trycznie do celów leczniczych, przyrządy do masażu kosme-
tycznego, kule inwalidzkie, lampy do celów leczniczych, 
lampy kwarcowe do celów leczniczych, lampy ultrafioletowe 
do celów leczniczych, łóżka specjalnie skonstruowane do ce-
lów leczniczych, materace nadmuchiwane do celów leczni-
czych, aparaty i instrumenty medyczne, nakolanniki ortope-
dyczne, obuwie ortopedyczne, podkłady przeciwodleżyno-
we, opaski usztywniające na stawy, bandaże przepuklinowe, 
wkładki ortopedyczne, pasy podtrzymujące mięśnie brzu-
cha, podkładki uciskowe, aparaty do pomiaru ciśnienia tętni-
czego, pończochy elastyczne do celów chirurgicznych, poń-
czochy przeciwżylakowe, aparaty słuchowe, lampy ultrafio-
letowe do celów leczniczych, aparatura rehabilitacyjna 
do ciała do celów medycznych, 16 afisze, plakaty, akwaforty, 
akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, 
prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukar-
skie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, for-
mularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziem-
skie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki 
z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, 
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi 
i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzy-
żówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, re-
busami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, 
makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, 
materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, 

przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje dru-
kowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane 
z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory 
do haftowania, znaczki pocztowe, 28 przyrządy gimnastycz-
ne, przyrządy do gimnastyki, przyrządy mechaniczne 
do gimnastyki, przyrządy stosowane w kulturystyce, rowery 
treningowe stacjonarne, rolki do stacjonarnych rowerów 
ćwiczeniowych, trampoliny, 29 alginiany do celów spożyw-
czych, aloes spożywczy, anchois, bekon, bita śmietana, bu-
lion, chipsy owocowe, chrupki ziemniaczane, czipsy ziemnia-
czane, daktyle, drób nieżywy, dziczyzna nieżywa, dżemy, fa-
solka konserwowa, filety rybne, flaki, galaretki jadalne, gala-
retki mięsne, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, 
homary nieżywe, hummus, jaja, jaja ślimacze, zupy jarzyno-
we, jogurt, owoce kandyzowane, kapusta kwaszona, kaszan-
ka, kawior, kefir, kiełbaski w cieście, kiełbasy, masło kokosowe, 
olej kokosowy, tłuszcz kokosowy, koktajle jajeczne bezalko-
holowe, koktajle mleczne, kompoty, koncentraty rosołu, kon-
serwy mięsne, konserwy rybne, korniszony, krewetki, korni-
szony z jarzynami w occie, krokiety, olej kukurydziany, kumys, 
langusty nieżywe, owoce lukrowane, łosoś, małże jadalne 
nieżywe, margaryna, marmolada, masło, krem na bazie ma-
sła, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, 
masło kokosowe, mięso, ekstrakty mięsne, mięso konserwo-
wane, mięso solone, migdały mielone, produkty mleczne, 
mleko, mleko albuminowe, mleko proteinowe, mleko skon-
densowane, owoce mrożone, napoje mleczne z przewagą 
mleka, nasiona spożywcze, olej palmowy jadalny, olej rzepa-
kowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, 
olej z oliwek jadalny, olej z siemienia lnianego jadalny, oleje 
jadalne, oliwki konserwowane, olej z orzechów palmowych, 
orzechy preparowane, orzechy arachidowe preparowane, 
ostrygi nieżywe, owoce gotowane, owoce kandyzowane, 
owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, 
owoce w puszkach, galaretki owocowe, sałatki owocowe, 
skórki owocowe, pestki słonecznika, płatki ziemniaczane, sok 
pomidorowy, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, prze-
ciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie owo-
ców, pulpa owocowa, pyłki kwiatowe - żywność, raki nieży-
we, rodzynki, soki roślinne do gotowania, ryby konserwowa-
ne, sałatki warzywne, sardynki, ser, serwatka, olej sezamowy, 
skorupiaki nieżywe, szynka, śledzie, bita śmietana, tłuszcz 
kokosowy, tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane, tuń-
czyk, warzywa gotowane, warzywa suszone, warzywa 
w puszkach, pasztet z wątróbek, wędliny, wieprzowina, wiór-
ki kokosowe, zsiadłe mleko, zupy, zupy jarzynowe jako prze-
twory, żywność z ryb, 30 anyż, aromaty do żywności, aroma-
ty do ciast, aromaty do napojów, aromaty kawowe, batoniki 
zbożowe, batony lukrecjowe, biszkopty, bułka tarta, chałwa, 
cheeseburgery, chipsy, chleb, słodycze ozdobne na choinki, 
ciasta, mięso zapiekane w cieście, ciasta mączne, ciasto 
na ciastka, ciastka ryżowe, masa do pieczenia ciasta, ciasto 
w proszku, wyroby cukiernicze, cukierki miętowe, curry, cy-
namon, czekolada, napoje na bazie czekolady, enzymy 
do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, galaretki 
owocowe, gofry, potrawy gotowe oparte na kluskach, guma 
do żucia, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, herbata, 
herbatniki, pieczywo imbirowe, kakao, napoje na bazie ka-
kao, kapary, karmelki, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, 
napoje na bazie kawy, kawa nienaturalna, keczup, kiełbasa, 
kiełki pszeniczne do celów spożywczych, kluski, krakersy, 
krem angielski, kukurydza mielona, kukurydza palona, kuku-
rydza prażona, płatki kukurydziane, kuskus, lody spożywcze, 
lody spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących, 
lukier do ciast, majonezy, makaron rurki i wstążki, maltoza, 
marcepan, marynaty, potrawy na bazie mąki, żywność na ba-
zie mąki, mąka gorczycowa, mąka kukurydziana, mąka 
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pszenna, mąka ziemniaczana, melasa do celów spożyw-
czych, sosy mięsne, pasta z migdałów, wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, herbata mrożona, jogurt mrożony, mu-
esli, musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe, 
musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, 
aromaty do napojów, napoje czekoladowe z mlekiem, napo-
je kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje 
na bazie czekolady, wyroby cukiernicze na bazie orzechów 
arachidowych, produkty spożywcze na bazie owsa, owies 
gnieciony, owies łuskany, płatki owsiane, pasta migdałowa, 
pasta z soi, pastylki-cukierki, paszteciki, pesto, pieprz, piernik, 
pierożki ravioli, pizze, placki, płatki kukurydziane, pralinki, 
przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, ptifurki, puddingi, ryż, 
ciastka ryżowe, sago, przekąski z ryżu, sajgonki, słodycze, sło-
dycze do ssania, słodycze ozdobne na choinki, ekstrakt sło-
dowy do celów spożywczych, sorbety, sosy mięsne, sosy 
pomidorowe, spaghetti, lody spożywcze, suchary, sushi, ta-
pioka, tarty z owocami, tortille, zioła konserwowane jako 
przyprawy, 31 algi spożywcze, aloes, buraki, bulwy, cebula 
świeża, cebulki kwiatowe, chmiel, choinki, cykoria, cytryny, 
drób żywy, dynie, groch świeży, grzyby świeże, homary 
żywe, ikra rybia, jagody, jaja do wylęgania, jedwabniki, ka-
baczki, jęczmień, kasze dla drobiu, kasztany jadalne, kiełki 
pszenicy, kiszonki, korzenie cykorii, korzenie jadalne, krzewy, 
krzewy róż, kukurydza, kwiaty naturalne, kwiaty suszone 
do dekoracji, langusty żywe, makuchy, małże żywe, mączka 
z orzechów arachidowych, migdały, napoje dla zwierząt do-
mowych, ogórki świeże, oliwki świeże, orzechy, orzechy ko-
kosowe, orzechy laskowe, orzechy arachidowe, ostrygi żywe, 
otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe, owoce świeże, 
palmy, liście palmowe, pasze, pieprz ziołowy, pokarm dla pta-
ków, pokarm dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, 
pomarańcze, pory świeże, pożywienie dla psów, kotów i in-
nych zwierząt, pszenica, rabarbar, raki żywe, rośliny, ryby 
żywe, ryż nieprzetworzony, sadzonki, sałata świeża, sezam, 
siano, skorupiaki żywe, słoma, maty słomiane, spożywcze pa-
sze wzmacniające, suchary dla psów, szpinak świeży, szyszki 
chmielowe, szyszki sosnowe, trufle świeże, wieńce z kwiatów 
naturalnych, winogrona świeże, wodorosty spożywcze, wy-
tłoki z owoców, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna-
-zboża, ziarna nasiona, ziemniaki, zioła ogrodowe świeże, 
zwierzęta domowe, zwierzęta żywe, żyto, 32 aperitify bezal-
koholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka, 
brzeczka słodowa, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, 
esencje do produkcji napojów, wody gazowane, pastylki 
do napojów gazowanych, proszek do napojów gazowanych, 
piwo imbirowe, sok jabłkowy, koktajle bezalkoholowe, kwas 
chlebowy, lemoniada, syropy do lemoniady, wody mineral-
ne, napoje bezalkoholowe na bazie alkoholu mleko migdało-
we, mleko orzechowe jako napój bezalkoholowy, napoje 
bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, preparat 
do produkcji napojów, syropy do napojów, napoje izotonicz-
ne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje serwatko-
we, nektary owocowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
soki owocowe, nektary owocowe, piwo, piwo słodowe, sok 
pomidorowy, woda salcerska, sorbety-napoje, woda stoło-
wa, moszcz winogronowy, woda sodowa, 33 alkohol ryżowy, 
ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, napoje alkoholo-
we, anyżówka-likier, aperitify, arak, brandy, curacao, destylo-
wane napoje alkoholowe, dżin, nalewki gorzkie, gruszecznik, 
jabłecznik, cydr, kirsz, koktajle alkoholowe, likiery, miód pitny, 
napoje bezalkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholo-
we destylowane, napoje alkoholowe zawierające owoce, 
owocowe ekstrakty z alkoholem, rum, sake, whisky, wino, 
wódka, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicz-
nych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia 
do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania 

dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski ma-
gnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kom-
paktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plika-
mi w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski 
obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, fil-
my animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery 
filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalo-
nym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfi-
kujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, 
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowa-
ne do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lune-
ty optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magne-
tyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy 
dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - 
programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, no-
tesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, od-
biorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt 
kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, 
płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, progra-
my komputerowe jako software ładowalny, programy kom-
puterowe nagrane, programy komputerowe pozwalające 
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów 
za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfro-
wych, programy komputerowe do obsługi telewizji interak-
tywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne 
w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, 
software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, 
sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego 
nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetycz-
ne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne 
działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefonicz-
ne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, 
translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do mon-
tażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji 
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, sa-
telitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, 
przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii ko-
mórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w za-
kresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadaw-
cze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tabli-
ce ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wi-
deo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do od-
bioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder 
i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów tele-
wizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewi-
zyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane 
programy/ audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapi-
sane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmo-
wych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików 
w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w kompu-
terach, odtwarzaczach DVD i CD oraz takich jak: afisze, plaka-
ty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, 
broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, ga-
zety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami 
do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty mu-
zyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, 
książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane 
z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, 
książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnic-
twa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, 
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, 
podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, pu-
blikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki 
związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eks-
portowo- importowej, usługi w zakresie badania opinii pu-
blicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii 
na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trze-
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cich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, bada-
nia rynku, badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie orga-
nizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodar-
czej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospo-
darczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, 
usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlo-
wej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, 
badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębior-
stwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji in-
formacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, 
zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakre-
sie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządza-
niu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowy-
wania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, 
transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputero-
wych bazach danych, systematyzacja informacji w kompute-
rowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie infor-
macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszuki-
wanie w komputerowych bazach danych, sortowanie da-
nych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamo-
wych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci pró-
bek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, 
bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów 
sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów reklamo-
wych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie ma-
teriałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia 
ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty cza-
sopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamo-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi 
reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi 
w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe 
(bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materia-
łów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam 
korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania 
reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie 
targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw skle-
powych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, 
usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i fil-
mów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Inter-
net, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania 
i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, 
przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednic-
twem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunika-
tów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi teleko-
munikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjne-
go, usługi rozpowszechniania programów radiowych i tele-
wizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, re-
portaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, 
zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktyw-
nym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania 
programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radio-
fonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania 
połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przy-
woławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji 
elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefo-

nicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w za-
kresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyła-
nia poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras 
połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie 
przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci 
komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz 
satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy 
pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji 
programów radiowych, usługi w zakresie realizowania trans-
misji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji 
danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomu-
nikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania infor-
macji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu 
i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefo-
nicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu tele-
fonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i ob-
razu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności 
przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, 
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za po-
średnictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych 
oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu 
telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi do-
starczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp 
do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewi-
zyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwal-
nych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicz-
nych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja 
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wy-
cieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, orga-
nizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie trans-
portu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształce-
nia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalne-
go środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, 
w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie 
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, kon-
serwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi stu-
diów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi stu-
dia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, 
usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowa-
nie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie kon-
kursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, 
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych 
w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych 
widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji 
z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie 
książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tek-
stów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line 
książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycz-
nego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcz-
nych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, 
montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie 
filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicz-
nych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dzie-
dziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywko-
wych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połą-
czonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie 
spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów 
rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie 
materiałów do programów telewizyjnych o charakterze re-
klamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekon-
kursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi 
w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wy-
konywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materia-
łów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związa-
nych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji 
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edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kultural-
nych i sportowych, 42 administrowanie stronami kompute-
rowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie systemów kom-
puterowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowe-
go, instalacje oprogramowania komputerowego, programo-
wanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów 
do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania 
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi pro-
jektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysło-
wego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowa-
dzanie badań naukowych w kierunku promowania świado-
mości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalne-
go człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządza-
nie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za po-
średnictwem witryny internetowej, 44 aromaterapia, domy 
opieki, usługi fizjoterapii, usługi fizykoterapii, hospicja, usługi 
w ramach klinik medycznych, masaż, opieka pielęgniarska, 
opieka medyczna, salony piękności, placówki opieki pielę-
gniarskiej, porady w zakresie farmakologii, porady psycholo-
giczne, usługi sanatoryjne, usługi terapeutyczne, usługi do-
radcze w dziedzinie zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, 
usługi medycyny alternatywnej, usługi telemedyczne, usługi 
wizażystów.

(210) 474486 (220) 2017 07 24
(731) SPECTRUM XL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) canteri 1952 LIMONI Lodziarnie Cukiernie  

Italian Food

(531) 05.03.11, 05.03.13, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, lody, ciasta, 
ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, czekolada, herbata, kawa, 
lody spożywcze, lód naturalny lub sztuczny, mrożona herba-
ta, napoje kawowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, 
napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kawy, pralinki, tarty 
z owocami.

(210) 474490 (220) 2017 07 24
(731) RZADKOSZ ANDRZEJ, Białe Błoto
(540) BAJKA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.09.19, 04.05.05, 04.05.21, 09.07.01, 
09.07.05, 09.07.25

(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym za po-
średnictwem Internetu następujących towarów: wózki dzie-
cięce, pokrycia stałe do wózków dziecięcych, wózki dziecięce 
spacerowe, foteliki do przewozu dzieci w samochodzie, ro-
wery, motorki akumulatorowe dla dzieci, wózki akumulatoro-
we dla dzieci, urządzenia oświetleniowe, lampy, urządzenia 

wentylacyjne, urządzenia grzewcze, podgrzewacze do bu-
telek dla niemowląt elektryczne, kosmetyki dla niemowląt, 
kosmetyki dla dzieci, zabawki i gry, w tym gry komputero-
we, grzechotki, zabawki ruchome, laktatory, sterylizatory 
do pokarmu dla dzieci, smoczki dziecięce, smoczki do bute-
lek do karmienia, butelki dla niemowląt, gryzaki dla dzieci, 
książki dla dzieci, artykuły piśmienne dla dzieci, pieluchy nie-
mowlęce jednorazowe, akcesoria łazienkowe, pieluchomajt-
ki dziecięce jednorazowe, łóżka dla dzieci, łóżka turystyczne 
dla dzieci, kojce dla dzieci, meble dla dzieci, materace dla 
dzieci do łóżek i wózków, chodziki dla dzieci, pościel dla dzie-
ci, koce dla dzieci, kołdry dla dzieci, odzież dziecięca, odzież 
dla niemowląt, bielizna dla dzieci i niemowląt, obuwie dzie-
cięce, nakrycia głowy dla dzieci, huśtawki dla dzieci, wagi 
dziecięce, sanki, narty, łyżwy dla dzieci, kaski ochronne dla 
dzieci używane do jazdy na rowerze, promocja w/w towa-
rów, organizowanie pokazów i ekspozycji w/w towarów.

(210) 474493 (220) 2017 07 24
(731) K&L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUTURA PARK SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sopot

(540) FUTURA PARK
(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi budowlane kon-
strukcyjne, wykończeniowe, instalacyjne i konserwatorskie, 
usługi deweloperskie w zakresie budowy budynków miesz-
kalnych, garaży, miejsc parkingowych, budowli użyteczno-
ści publicznej, prace remontowo wykończeniowe, usługi 
w zakresie nadzoru budowlanego w tym nadzór budowlany 
w ramach usług developerskich.

(210) 474504 (220) 2017 07 24
(731) LIUGONG DRESSTA MACHINERY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Stalowa Wola

(540) POLSKA PRODUKCJA

(531) 03.07.01, 03.07.02, 03.07.24, 26.04.04, 26.04.15, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 7 maszyny do robot ziemnych, maszyny do bu-
dowy dróg, maszyny i urządzenia stosowane w górnictwie: 
spycharki gąsienicowe, spycharki kołowe, ładowarki kołowe, 
ładowarki gąsienicowe, równiarki, koparki gąsienicowe, ko-
parki kołowe, urządzenia dźwigowe: układarki rur na podwo-
ziu gąsienicowym, przesuwarki taśmociągów na podwoziu 
gąsienicowym, dźwigi samobieżne na podwoziu kołowym, 
podnośniki z wysięgnikiem teleskopowym, na podwoziu 
kołowym.

(210) 474522 (220) 2017 07 24
(731) KONSPOL-HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
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(540) Wego

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 dania gotowe wegetariańskie i produkty 
garmażeryjne wegetariańskie oraz produkty wegetariańskie 
z białek roślinnych składające się głównie z produktów zawar-
tych w klasie 29, wędliny wegetariańskie, wędliny, substytuty 
wędlin, kiełbasy i parówki na bazie produktów roślinnych.

(210) 474523 (220) 2017 07 24
(731) BAWOR ŁUKASZ, Rzeszów
(540) MADLED.EU

(531) 29.01.13, 26.01.04, 26.11.09, 27.05.01, 26.02.01, 13.01.06
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania za pomocą diod 
elektroluminescencyjnych [LED], urządzenia i instalacje 
oświetleniowe, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, 
żarówki oświetleniowe, światła do pojazdów, reflektory 
do pojazdów, oświetlenie do motocykli.

(210) 474536 (220) 2017 07 24
(731) MICHAŁEK MACIEJ, Gdańsk
(540) DA VINCI EMPIRE
(510), (511) 28 zabawki, gry.

(210) 474556 (220) 2017 07 25
(731) FOOD ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) BISTROBOT
(510), (511) 7 maszyny / automaty wydające jedzenie, urzą-
dzenia do przetwarzania żywności, automaty sprzedające, 
9  mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, 
11 urządzenia do podgrzewania lub chłodzenia żywno-
ści, urządzenia do podgrzewania lub chłodzenia napojów, 
35 sprzedaż żywności i napojów, zwłaszcza przy użyciu au-
tomatów sprzedających, usługi wynajmowania automatów 
sprzedających, zwłaszcza z żywnością i napojami, 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi cateringowe.

(210) 474557 (220) 2017 07 25
(731) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo

(540) waterOff
(510), (511) 11 pochłaniacze wilgoci i nieprzyjemnych za-
pachów do pralek, samochodów, szafy, butów, garderoby 
i szuflad.

(210) 474563 (220) 2017 07 25
(731) SALTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Salto SPORT KIDS

(531) 26.01.06, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 41 szkolenia ruchowe dla dzieci, zajęcia zorgani-
zowane dla dzieci (rozrywka, edukacja), kształcenie ruchowe 
dla dzieci w wieku przedszkolnym, dziecięce kluby sportowe, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, zaję-
cia w zakresie ćwiczeń fizycznych dla dzieci.

(210) 474580 (220) 2017 07 25
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BENEFIT SPORT

(531) 02.01.23, 02.01.30, 24.15.01, 24.15.08, 24.15.11, 24.15.13, 
26.13.25, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 1 proteiny do konsumpcji przez człowieka (mate-
riał surowy) i dla przemysłu spożywczego, w tym do produk-
cji suplementów diety, 5 dietetyczne substancje proteinowe 
do celów medycznych, suplementy diety zawierające białko 
do celów leczniczych, 29 napoje mleczne i na bazie mleka, 
napoje jogurtowe, kefiry - wszystkie również z dodatkiem 
protein, witamin, składników mineralnych (nie do celów lecz-
niczych), napoje mleczne z bakteriami kwasu mlekowego, 
jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, białko dla celów kulinar-
nych, koncentraty protein roślinnych, izolaty protein roślin-
nych, substytuty mleka w postaci płynnej, past lub proszku, 
mleko sojowe, mleko migdałowe, mleko ryżowe, mleko orze-
chowe, mleko kokosowe, mleko owsiane, mleko rzepakowe, 
roślinne substytuty produktów mlecznych, w tym śmietany, 
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jogurtu, serów, mleka roślinne aromatyzowane na bazie: 
mleka sojowego, migdałowego, ryżowego, orzechowego, 
kokosowego, owsianego, rzepakowego i innych mlek roślin-
nych, także w postaci proszku, gotowe dania z proteinami 
warzywnymi na bazie roślin strączkowych, migdałów, soi, 
orzechów, zbóż, proteiny na bazie warzyw w postaci płynnej 
i proszkowej, substytuty mięsa, desery na bazie soi, migda-
łów, orzechów i innych roślin zawarte w tej klasie, substytuty 
mięsa na bazie soi i innych białek roślinnych, substytuty na-
biału na bazie soi i innych białek roślinnych w postaci płynnej, 
past lub proszków, 30 desery z zawartością białek roślinnych, 
wysokoproteinowe batony spożywcze, wysokoproteinowe 
batony spożywcze przeznaczone dla diety wegetariańskiej, 
wysokoproteinowe puddingi w proszku, wysokoproteinowe 
ciastka, desery, słodycze i wyroby cukiernicze, koktajle, dania 
gotow i płatki - z zawartością protein na bazie roślin zbożo-
wych, orzechów, migdałów, rzepaku, roślin strączkowych, 
ciastka z prosa lub z ryżu prażonego, ciastka z ryżu praso-
wanego, wysokoproteinowe dania, przekąski i pasty na bazie 
produktów roślinnych, 32 napoje i syropy na bazie składni-
ków roślinnych, mleko kokosowe, mleko z migdałów, napoje 
dietetyczne i napoje sportowe wzbogacone proteinami i/
lub substancjami odżywczymi z dodatkiem protein, napoje 
na bazie owoców lub warzyw, wysokoproteinowe napoje 
warzywne i owocowe typu smoothie inne niż substytu-
ty mleka, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące 
z kofeiną, napoje witaminizowane, napoje dla sportowców 
z elektrolitami, napoje aromatyzowane owocami lub z soka-
mi owocowymi, proszki do wytwarzania napojów.

(210) 474581 (220) 2017 07 25
(731) KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA JAWNA, Malewo
(540) POLYCART

(531) 20.07.01, 20.07.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 19 płyty kanalikowe z polipropylenu (PP).

(210) 474592 (220) 2017 07 26
(731) Ardath Tobacco Company Limited, Londyn, GB
(540) NORTH STATE
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy, tytoń przetworzo-
ny, wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów 
medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artyku-
ły dla palaczy, bibułki, gilzy i filtry do papierosów, przyrządy 
kieszonkowe do skręcania papierosów, podręczne nabijarki 
do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny do e-papiero-
sów, wyroby tytoniowe do podgrzewania.

(210) 474594 (220) 2017 07 26
(731) ŁADZIŃSKA SYLWIA METAL-MASTER, Podgórzyn
(540) FLARIS FLIGHT ASSISTANCE SYSTEM
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy nawigacyjne, napro-
wadzające, lokalizacyjne do użytku w samolotach, syste-
my nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne do użytku 
w samolotach, urządzenia i przyrządy do kontroli lotów, 
urządzenia do naprowadzania lądujących statków powietrz-
nych, systemy kontroli lotu do użytku w statkach powietrz-
nych, urządzenia i systemy zapewniające powrót do bazy 
i automatyczne lądowanie samolotu w sytuacji awaryjnej, 

elektroniczny system bezpieczeństwa do użytku w statkach 
powietrznych, oprogramowanie i systemy komputerowe 
do użytku w lotnictwie.

(210) 474609 (220) 2017 07 26
(731) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) moje seriale

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urzą-
dzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegra-
fii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty 
kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefonicz-
ne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory kom-
puterowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania, 
procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kre-
skowych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki da-
nych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, 
dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe 
audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w for-
macie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski oblicze-
niowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków kompu-
terowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświe-
tlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, 
kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, 
kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, kar-
ty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, 
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, kom-
puterowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery 
przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału 
telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lor-
netki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmo-
we, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do tele-
fonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, mode-
my, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napę-
dy dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - 
programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, no-
tesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, od-
biorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt 
kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, 
płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, progra-
my komputerowe jako software ładowalny, programy kom-
puterowe nagrane, programy komputerowe pozwalające 
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów 
za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfro-
wych, programy komputerowe do obsługi telewizji interak-
tywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne 
w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, 
software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, 
stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki in-
formatyczne, sterujące programy komputerowe systemu 
operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, ta-
śmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefo-
ny przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, 
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karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, 
karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia 
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do na-
wigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablo-
wego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia 
do nadawania, przekazywania i odbioru działające w syste-
mie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące 
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, 
urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmac-
niania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-
-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, 
zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające 
dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kana-
łów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów 
telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, na-
grane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwięko-
we zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycz-
nych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycz-
nych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarza-
nia w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, pla-
katy, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły 
papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, 
czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie 
papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, 
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzie-
rania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne 
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzy-
żówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką 
umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki 
z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzy-
żówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy 
geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały pi-
śmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, prze-
zrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki 
i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje 
do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 orga-
nizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji in-
ternetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarza-
nia informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urzą-
dzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski 
do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-
-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie 
MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, 
pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, 
hologramy, interfejsy komputerowe. kamery filmowe, kame-
ry wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty 
z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty 
magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, 
komputery przenośne, komputery przystosowane do odbio-
ru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, 
lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośni-
ki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, mo-
nitory - hardware komputerowy, monitory - programy kom-
puterowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektronicz-
ne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- 
i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompakto-
wych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fono-
graficzne, programy gier komputerowych, programy kom-
puterowe jako software ładowalny, programy komputerowe 
nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkowni-
kom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednic-
twem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, progra-
my komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, prze-
zrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci 
modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software - 
oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące 
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, 

taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy 
wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające 
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do auto-
matów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory 
elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów 
kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, 
urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego 
i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywa-
nia i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, 
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie prze-
kazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefo-
niczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogło-
szeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z gra-
mi, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru tele-
wizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę 
lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, na-
grywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagra-
ne programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/ audy-
cje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestro-
wane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków 
magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie 
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, od-
twarzaczach DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwa-
forty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszu-
ry, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, 
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzie-
rania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne 
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzy-
żówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką 
umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki 
z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzy-
żówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy 
geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, 
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje dru-
kowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane 
z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo-
-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, 
usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz 
osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, bada-
nia w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, 
badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, 
kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profe-
sjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w za-
kresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi 
w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania 
marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji 
handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdoby-
wanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie mar-
ketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania 
prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja 
przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach 
danych, systematyzacja informacji w komputerowych ba-
zach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie 
w komputerowych bazach danych, sortowanie danych 
w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dys-
trybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, dru-
ków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookle-
tów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsoro-
wanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych 
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i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia 
ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty cza-
sopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamo-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi 
reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi 
w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe 
(bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materia-
łów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam 
korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania 
reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie 
targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw skle-
powych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, 
usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i fil-
mów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Inter-
net, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania 
i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, 
przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednic-
twem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunika-
tów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi teleko-
munikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjne-
go, usługi rozpowszechniania programów radiowych i tele-
wizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, re-
portaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, 
zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktyw-
nym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania 
programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radio-
fonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania 
połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przy-
woławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji 
elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefo-
nicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w za-
kresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyła-
nia poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras 
połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie 
przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci 
komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz 
satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy 
pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji 
programów radiowych, usługi w zakresie realizowania trans-
misji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji 
danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomu-
nikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania infor-
macji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu 
i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefo-
nicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu tele-
fonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i ob-
razu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności 
przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, 
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za po-
średnictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych 
oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu 
telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi do-
starczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp 
do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewi-
zyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwal-
nych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicz-
nych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja 
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wy-

cieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, orga-
nizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie trans-
portu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształce-
nia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalne-
go środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, 
w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie 
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, kon-
serwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi stu-
diów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi stu-
dia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, 
usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowa-
nie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie kon-
kursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, 
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych 
w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych 
widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji 
z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie 
książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tek-
stów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line 
książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycz-
nego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcz-
nych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, 
montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie 
filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicz-
nych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dzie-
dziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywko-
wych, konkursów plebiscytów, organizowanie imprez połą-
czonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie 
spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów 
rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie 
materiałów do programów telewizyjnych o charakterze re-
klamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekon-
kursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi 
w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wy-
konywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materia-
łów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związa-
nych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji 
edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kultural-
nych i sportowych, 42 administrowanie stronami kompute-
rowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie systemów kom-
puterowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowe-
go, instalacje oprogramowania komputerowego, programo-
wanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów 
do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania 
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi pro-
jektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysło-
wego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowa-
dzanie badań naukowych w kierunku promowania świado-
mości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalne-
go człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządza-
nie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za po-
średnictwem witryny internetowej.

(210) 474610 (220) 2017 07 25
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) MANTI
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, 
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ust-
nej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, 
produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane 
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płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory 
toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte w tej kla-
sie, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty 
lecznicze, witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mineralne 
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne środki spo-
żywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła 
lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty 
biologiczne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produk-
ty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrą-
dzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceu-
tyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczo-
ne dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do ce-
lów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła i napary lecznicze, leki wzmacniające, plastry, 
okłady, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, silikonowe 
plastry żelowe do leczenia blizn, okłady do podtrzymywania 
ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń.

(210) 474613 (220) 2017 07 26
(731) ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA, Włoszczowa
(540) SPS SMART POWER STATION

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 stacje transformatorowe.

(210) 474615 (220) 2017 07 25
(731) 3W DYSTRYBUCJA BUDOWLANA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Ruda Śląska
(540) perFect

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, kleje szybko-
wiążące dla budownictwa, kleje elastyczne dla budownic-
twa, klej gipsowy, kleje do płytek, do marmuru, do betonu 
komórkowego, do styropianu, kleje do siatki, klej do parkie-
tu, środki chemiczne do zapobiegania korozji, 2 farby, lakiery, 
preparaty do zabezpieczania przed korozją, masy mineralne 
z dodatkami inhibitorów zapobiegające korozji, farby zapo-
biegające korozji, środki zabezpieczające drewno, zaprawy 
farbiarskie, podkład gruntujący - grunt podtynkowy, grunt 
do podłoży betonowych, grunt do podłoży gipsowych, 
6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje metalowe dla 
budownictwa, konstrukcje do systemów sufitowych, meta-
lowe elementy systemów sufitowych, 7 narzędzia maszy-
nowe, narzędzia budowlane o napędzie innym niż ręczny, 
8 narzędzia i przyrządy ręczne malarskie, tynkarskie, warszta-
towe, ręczne narzędzia budowlane, 17 materiały izolacyjne, 
izolacje termiczne, systemy ociepleń budynków, folie paro-
izolacyjne, folie paroprzepuszczalne, hydroizolacyje, lakiery 
i farby izolacyjne, 19 niemetalowe materiały budowlane, sufi-
ty niemetalowe, sufity niemetalowe podwieszane, konstruk-
cyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, 35 sprzedaż 

hurtowa i detaliczna tradycyjna oraz za pośrednictwem In-
ternetu w zakresie materiałów budowlanych metalowych 
i niemetalowych, materiałów wykończeniowych, narzędzi 
i przyrządów ręcznych, narzędzi maszynowych, narzędzi bu-
dowlanych, materiałów izolacyjnych, chemii budowlanej.

(210) 474620 (220) 2017 07 25
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) APAP
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, 
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ust-
nej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, 
produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory 
toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte w tej kla-
sie, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty 
lecznicze, witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mineralne 
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne środki spo-
żywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła 
lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty 
biologiczne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produk-
ty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrą-
dzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceu-
tyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczo-
ne dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do ce-
lów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła i napary lecznicze, leki wzmacniające, plastry, 
okłady, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, silikonowe 
plastry żelowe do leczenia blizn, okłady do podtrzymywania 
ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń .

(210) 474629 (220) 2017 07 26
(731) GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) fiksero
(510), (511) 9 urządzenia, przyrządy, instalacje oraz sprzęt 
komputerowy, oprogramowanie komputerowe do wyszuki-
wania, kompilacji, indeksowania i organizacji informacji, in-
formacji elektronicznej w obrębie indywidualnych stacji ro-
boczych, komputerów osobistych, sieci komputerowych, In-
ternetu, oprogramowanie komputerowe do obsługi komu-
nikacji w grupach poprzez sieci komputerowe, Internet, apli-
kacje mobilne, oprogramowanie komputerowe do tworze-
nia informacji, indeksów miejsc w sieci oraz indeksów innych 
źródeł informacji, urządzenia globalnej sieci komputerowej 
do dostarczanego online oprogramowania komputerowego 
i publikacji w formie elektronicznej, interaktywny software, 
software komputerowy do zarządzania bankami danych, 
programy komputerowe nagrane, tablice na ogłoszenia 
elektroniczne, zbiory danych nagrane na nośnikach informa-
cji, wizualne i/lub odczytywalne maszynowo nośniki infor-
macji, pobieralne publikacje elektroniczne, publikacje w for-
mie elektronicznej, oprogramowanie komputerowe [softwa-
re], programy komputerowe, zwłaszcza w dziedzinie komu-
nikacji fachowców i klientów, oprogramowanie zawierające 
wyszukiwarki i przeszukiwanie baz danych, wydawnictwa, 
czasopisma, broszury, katalogi on-line, platforma do urucha-
miania aplikacji, oprogramowanie komputerowe umożliwia-
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jące łączność internetową i łączność typu użytkownik z użyt-
kownikiem (P2P) za pośrednictwem sieci komputerowej, 
oprogramowanie komputerowe do obsługi usług reklamacji, 
serwisowania, napraw, wypożyczania, 35 sprzedaż hurtowa, 
detaliczna, internetowa, usługi umieszczania ofert, promo-
wania, sprzedaży i odsprzedaży elektronarzędzi, narzędzi 
ręcznych, narzędzi i urządzeń pneumatycznych, murarskich, 
warsztatowych, stolarskich, ogrodniczych, szlifierskich, insta-
latorskich, narzędzi elektrycznych, sprzętu AGD, artykułów 
i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, urządzeń 
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, 
chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, artykułów mo-
toryzacyjnych, budowlanych, grzewczych, oświetleniowych, 
chłodzących, sanitarnych, dekoratorskich, piśmiennych, ma-
larskich, papierniczych, fotograficznych, wzornictwa prze-
mysłowego, naukowych, optycznych, wagowych, pomiaro-
wych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, urządzeń do odtwarza-
nia, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, elektrycz-
nych, transformujących, akumulatorowych, kontrolująco – 
sterujących, komputerów i sprzętu przetwarzającego dane, 
komputerowych urządzeń peryferyjnych, obrabiarek, ma-
szyn, maszyn pneumatycznych, urządzeń do gaszenia ognia, 
części i akcesoriów do wymienionych artykułów, jak również 
ich części zamiennych przez globalną sieć komputerową 
za pomocą interaktywnej witryny internetowej online, usługi 
w zakresie obsługi reklamacji w ramach umów gwarancyj-
nych i pogwarancyjnych, usługi w zakresie obsługi serwiso-
wej, usługi obsługi reklamacji narzędzi za pomocą elektro-
nicznej i internetowej platformy, zarządzanie punktami ob-
sługi telefonicznej (Call- Center) dla osób trzecich, w tym 
przetwarzanie zleceń zakupu, reklamacji i zapytań oferto-
wych, udostępnienie i prowadzenie hotline serwisowej dla 
użytkowników Internetu, telefonów komórkowych lub in-
nych urządzeń mobilnych, mianowicie doradztwo odnośnie 
produktów (reklama) i/lub przyjmowanie zamówień, faktu-
rowanie i obsługa reklamacji (handel elektroniczny) przez 
hotline serwisową, usługi dotyczące działalności gospodar-
czej, mianowicie administracja w zakresie umów o naprawę 
i serwisowanie, usługi związane z długoterminowym plano-
waniem i budowaniem zarządzania relacjami za pomocą 
programów motywacyjnych i/lub lojalnościowych, zarzą-
dzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klien-
tów oraz planami promocyjnymi, informacja online dotyczą-
ca marketingu, programów lojalnościowych, bonusowych, 
zniżek, bonów, kart, czeków, kodów, kuponów, nośników 
umożliwiających doładowanie wartościowe, promocja 
sprzedaży, forum informacyjne dla konsumentów, organizo-
wanie dystrybucji bonów towarowych, wartościowych, po-
darunkowych, czeków wartościowych, czeków podarunko-
wych, kart podarunkowych, kart wartościowych, zniżek, ku-
ponów, kodów, nośników umożliwiających doładowanie 
wartościowe za pośrednictwem telefonów komórkowych, 
innych urządzeń mobilnych, jak i poprzez Internet, organizo-
wanie gier, konkursów wystaw, prezentacji i loterii oraz im-
prez rozrywkowych w celach handlowych lub reklamowych, 
także online przy zastosowaniu sieci komputerowych, orga-
nizowanie targów, giełd handlowych i reklamowych, usługi 
marketingowe, organizowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, pozyskiwanie informacji o działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizacji, zarządzania i pro-
mocji, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, 
wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, usługi 
w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, plikami, 
obróbka danych komputerowych, systematyzacja informacji 
prowadzona w komputerowych bazach danych, zarządzanie 
sprzedażą przez Internet, prowadzenie wykazu informacji 
handlowych w Internecie, reklama towarów - ukazanie zalet 

towaru celem ich zakupu, prowadzenie kampanii reklamo-
wych, dystrybucja próbek towarów i materiałów w celach 
reklamowych, publikowanie i wydawanie katalogów targo-
wych, plakatów, prospektów, materiałów promocyjnych i re-
klamowych, informacja handlowa, usługowa (punkty infor-
macji kupieckiej), przeprowadzanie sondaży, badania i anali-
za rynku, analiza kosztów, sporządzanie statystyk, badania 
opinii publicznej, także na podstawie ankiet wypełnianych 
online, wynajem maszyn i urządzeń biurowych, tworzenie 
komputerowych baz danych, powyższa usługa także świad-
czona online, 36 usługi doradcze i pośrednictwo w spra-
wach finansowych, ubezpieczeniowych, monetarnych i po-
datkowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, sponso-
rowanie finansowe, usługi leasingowe, usługi kredytowe, ra-
talne, pożyczkowe, usługi finansowe, usługi związane z ob-
sługą systemu lojalnościowego klienta, w tym tworzenie 
programów bonusowych i premii w celu wiązania klienta 
poprzez wydawanie kuponów, kuponów rabatowych, kont, 
kart klientów z funkcją płatności, ściąganie należności / wie-
rzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pie-
niędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, obsługa rozliczeń 
i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektronicz-
ną, informacja online dotycząca bonów, kart, czeków, ko-
dów, kuponów, nośników umożliwiających doładowanie 
wartościowe, 37 instalacja, naprawa, konserwacja, serwiso-
wanie i przeprowadzanie przeglądu narzędzi ręcznych, elek-
tronarzędzi, narzędzi pneumatycznych, sprzętu AGD, ma-
szyn, artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu 
RTV, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, akumulato-
rów i baterii, urządzeń fotograficznych i optycznych, urzą-
dzeń do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku  
i/lub obrazu, nośników danych, komputerów i sprzętu prze-
twarzającego dane, komputerowych urządzeń peryferyj-
nych, maszyn i urządzeń biurowych, urządzeń do oświetla-
nia, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, 
suszenia, wentylacji, klimatyzacji, regeneracja maszyn, silni-
ków, elektronarzędzi, akumulatorów i baterii zużytych lub 
częściowo zniszczonych, usługi ślusarskie, malowanie, malo-
wanie proszkowe, malowanie natryskowe, powlekanie [ma-
lowanie], lakierowanie, prace dekoratorskie w budynkach, 
wiercenie, spawanie w celach naprawczych, usługi w zakre-
sie konstrukcji hydraulicznych, wynajem narzędzi ręcznych, 
elektronarzędzi, pralek, suszarek, maszyn budowlanych, wy-
najem przemysłowych urządzeń stosowanych do suszenia 
naczyń, kompresorów powietrza, ładowanie akumulatorów 
i baterii, usługi budowlane, informacja, doradztwo  
o ww. usługach, usługi informacyjne i/lub doradcze związa-
ne z ww. usługami, instalacje komputerowego, telekomuni-
kacyjnego, teleinformatycznego sprzętu, urządzeń, syste-
mów, 38 umożliwianie dostępu do interaktywnego panelu 
informacyjnego w postaci platformy informatycznej do dys-
trybucji, promocji, sprzedaży, odsprzedaży, wymiany, serwi-
su, naprawy, reklamacji rzeczy poprzez sieć elektroniczną, 
umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych 
serwerów i portali internetowych, usługi portalu interneto-
wego, przesyłanie środkami elektronicznymi informacji do-
tyczących wybranych firm i osób fizycznych, usługi przeka-
zywania informacji on-line z komputerowych baz danych, 
umożliwianie dostępu do stron WWW, umożliwianie wielu 
użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednic-
twem globalnej sieci informacyjnej, środkami elektroniczny-
mi, usługi związane z interaktywną platformą do wymiany 
informacji, zwłaszcza informacje kontaktowe różnego rodza-
ju (usługi telekomunikacyjne), przesyłanie i dostarczanie wia-
domości i informacji, w szczególności do baz danych do-
stępnych publicznie, do sieci przesyłu danych, takich jak In-
ternet, usługi związane z komunikacją świadczone poprzez 
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Internet, usługi w zakresie realizowania transmisji multime-
dialnych, usługi przekazywania informacji za pośrednictwem 
sieci telefonicznych, Internetu, usługi przekazywania głosu 
i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego, elek-
troniczne przesyłanie kart, listów, mail’i i wiadomości, instruk-
cji, wiadomości, poczty, dokumentów, informacji, obrazu, 
news, usługi online – dostarczanie wiadomości i informacji 
każdego rodzaju, w formie dźwięku i obrazu, usługi polega-
jące na zapewnianiu komunikacji za pośrednictwem global-
nych sieci komputerowych wielu użytkownikom w celu udo-
stępnienia własnych zbiorów i źródeł informacji i danych, 
usługi dostarczania informacji za pośrednictwem kompute-
rowej sieci informacyjnej z przeszukiwalnych indeksów i baz 
danych, włączając tekst, dokumenty w formie elektronicznej, 
bazy danych, informacje graficzne i audiowizualne, usługi 
w zakresie zbierania i przekazywania informacji, przesyłanie 
informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem kompu-
terów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy 
pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, 
danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, 
usługi w zakresie umożliwiania wymiany informacji i konwer-
sacji w czasie realnym za pośrednictwem sieci teleinforma-
tycznych, Internetu i telefonów komórkowych, usługi prze-
kazywania informacji lokalnej dotyczącej obszaru na którym 
znajduje się odbiorca zgodnie z indywidualnymi wymaga-
niami, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, dostarcza-
nie publikacji elektronicznych online nie ściągalnych, usługi 
w zakresie wypożyczania sprzętu telekomunikacyjnego, in-
formacje i doradztwo dotyczące wszystkich powyżej wy-
mienionych usług, wynajem urządzeń do transmisji dźwięku 
i/lub obrazu, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu 
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci in-
formacyjnej, usługi portalu internetowego, usługi dostępu 
do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali inter-
netowych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu 
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci in-
formacyjnej, środkami elektronicznymi, wszystkie powyższe 
usługi także świadczone online, 39 transport, pakowanie 
i składowanie towarów, dostarczanie towarów z zamówień 
elektronicznych, z zamówień korespondencyjnych, wypoży-
czanie maszyn służących do pakowania, transportowania 
i składowania, pośrednictwo w transporcie, wypożyczanie 
samochodów, pojazdów, łodzi, statków, dystrybucja książek, 
tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów, wyna-
jem lodówek, zamrażarek, chłodziarek, 40 budowanie ma-
szyn na zamówienie, grawerowanie, cięcie, cięcie metalu, 
cięcie stali, cieplna obróbka metali, cynkowanie, cynowanie, 
fazowanie szkła, frezowanie, galwanizowanie, kucie, monto-
wanie produktów dla osób trzecich, metalizowanie, niklowa-
nie, obróbka metalurgiczna, piaskowanie, pneumatyczne 
ścieranie powierzchni, polerowanie, odlewanie, spawanie, 
śrutowanie, szlifowanie, walcowanie, wiercenie, toczenie, 
gięcie, usługi stolarskie, trasowanie laserem, usługi oczysz-
czania wody na miejscu, usługi niszczenia dysków twardych, 
wypożyczanie generatorów, wypożyczanie sprzętu do cię-
cia, wypożyczanie sprzętu wytwarzającego energię, wypo-
życzanie urządzeń chłodniczych, wypożyczanie urządzeń 
grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych recy-
kling, recykling i uzdatnianie odpadów, sortowanie odpa-
dów i materiałów nadających się do recyklingu, drukowanie, 
drukowanie offsetowe, druk sitowy, usługi składania druku, 
usługi powielania 3d, dostarczanie informacji dotyczących 
obróbki materiałów, nadruk wzorów, platerowanie, druk cy-
frowy, usługi informacyjne i/lub doradcze związane z ww. 
usługami, dorabianie elementów, wynajem urządzeń 
do ogrzewania, wynajem urządzeń do chłodzenia, wentyla-
cji, klimatyzacji, wynajem akumulatorów i baterii do elektro-

narzędzi, wynajem akumulatorów i baterii do urządzeń mo-
bilnych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe 
i kulturalne, kształcenie praktyczne, dokształcanie i doradz-
two zawodowe, e-learning, organizowanie, obsługa i prowa-
dzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongre-
sów, forum, konferencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów, 
organizowanie konkursów, loterii, przyjęć i wystaw innych 
niż reklamowe, zabaw, festynów, pikników, eventów tema-
tycznych, mikro-wydawnictwa, publikowanie, edycja ksią-
żek, tekstów innych niż reklamowe, gazet, periodyków i elek-
tronicznych mediów, także obsługa publikacji elektronicz-
nych online, usługi w zakresie gier interaktywnych, interak-
tywna rozrywka i usługi współzawodnictwa oraz usługi qu-
izów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią 
komputerową lub przez Internet, produkcja telewizyjna i fil-
mowa, filmy instruktażowe, usługi reporterskie, fotoreporta-
że, usługi w zakresie fotografii - usługi agencji fotograficz-
nych, reportaże fotograficzne, usługi tłumaczenia, 42 usługi 
informatyczne w zakresie interaktywnej platformy do wy-
miany informacji, zwłaszcza informacji kontaktowych różne-
go rodzaju, obsługa elektronicznej i internetowej platformy, 
prowadzenie stron komputerowych, w szczególności stron 
z platformą o użyteczności społecznej online do handlu, wy-
miany informacji, sprzedaży, napraw, serwisowania, regene-
racji, reklamacji elektronicznej dla zarejestrowanych użyt-
kowników dotyczących narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, 
sprzętu AGD, maszyn, artykułów i sprzętu gospodarstwa 
domowego, sprzętu RTV, urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych, urządzeń fotograficznych i optycznych, urządzeń 
do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub 
obrazu, nośników danych, komputerów i sprzętu przetwa-
rzającego dane, komputerowych urządzeń peryferyjnych, 
maszyn i urządzeń biurowych, urządzeń do oświetlania, 
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, su-
szenia, wentylacji, klimatyzacji oraz części zamiennych 
do ww. towarów, tworzenie indeksów informacji (usługi in-
formatyczne), dostarczanie interfejsów programowych do-
stępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia usług 
informacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
dostępnych przez globalną sieć komputerową w celu wyszu-
kiwania, przekazywania i przetwarzania informacji w zakresie 
sprzedaży, promocji, napraw, serwisowania, reklamacji, gwa-
rancji, konserwacji oraz usług w formie tekstu, elektronicz-
nych dokumentów, banków danych, grafiki i audiowizual-
nych informacji, umożliwienie korzystania z software do po-
bierania informacji i analizy dużych objętościowo zasobów 
danych, odnośnie pobierania danych między sobą, udostęp-
nianie software do tworzenia wykazów informacji i innych 
źródeł informacji, udostępnienie software do wyszukiwania 
informacji z wykazu informacji, banków danych lub tekstu, 
obrazu, grafiki, elektronicznych dokumentów, audiowizual-
nych informacji, obsługa interaktywnej witryny internetowej 
online do umieszczania ofert, promowania, sprzedaży i od-
sprzedaży przedmiotów przez globalną sieć komputerową, 
dostarczanie interaktywnego panelu informacyjnego w po-
staci platformy informatycznej do dystrybucji, promocji, 
sprzedaży, odsprzedaży rzeczy poprzez sieć elektroniczną 
(usługi informatyczne), opracowywanie projektów technicz-
nych, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, testowa-
nie materiałów, kontrola jakości, prace badawczo-rozwojowe 
w zakresie elektronarzędzi i narzędzi, badania naukowe 
i techniczne oraz ich projektowanie, analiza przemysłowa, 
projektowanie, rozwój, powielanie oprogramowania, prace 
badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, przetwarzanie da-
nych, opracowywanie projektów technicznych, usługi arty-
stów grafików, plastyków, usługi graficzne, projektowanie 
opakowań, wzornictwo przemysłowe, stylizacja, dekoracja 



Nr  ZT39/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 67

wnętrz, animacje i prezentacje multimedialne (usługi archi-
tekta), wzornictwo i rozwój produktów z zakresu elektrona-
rzędzi i narzędzi ręcznych, produktów multimedialnych, mul-
timedialnego software, usługi programistyczne, odpłatne 
udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, 
projektowanie i opracowywanie portali internetowych, ad-
ministrowanie portalami internetowymi, wszystkie powyż-
sze usługi także świadczone online, usługi administratora 
baz danych, także monitorowanie, zestrajanie i sprawdzanie 
zasobów danych dla mailingu masowego, prowadzenie ser-
werów, projektowanie narzędzi, elektronarzędzi, produktów 
przemysłowych, maszyn przemysłowych, badania w dziedzi-
nie technologii pomiarowych, przeglądy techniczne, kalibro-
wanie [pomiary], miernictwo [pomiary], pomiary inżynieryj-
ne, wykonywanie pomiarów, usługi pomiarowe, wypożycza-
nie urządzeń pomiarowych, kalibrowanie, wynajem nośni-
ków danych, komputerów i sprzętu przetwarzającego dane, 
komputerowych urządzeń peryferyjnych, pomiary, badania 
i eksploracja, 45 usługi prawne, w tym przygotowywanie 
umów związanych z instalacją, naprawami, konserwacją, ser-
wisowaniem i przeprowadzaniem przeglądów, administro-
wanie prawami własności intelektualnej i przemysłowej, za-
rządzanie planami licencyjnymi, wykonywanie, zarządzanie 
i ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, praw dotyczą-
cych wzornictwa przemysłowego, oprogramowania kompu-
terowego, materiałów drukowanych, usługi doradcze doty-
czące usług ujętych w tej klasie.

(210) 474632 (220) 2017 07 26
(731) GODLEWSKI PIOTR, Warszawa
(540) 

(531) 26.13.25, 24.17.18
(510), (511) 25 odzież, bielizna osobista, nakrycia głowy, 
obuwie, wszystkie nie wymienione w innych klasach, 28 gry, 
zabawki, deskorolki oraz artykuły sportowe i gimnastyczne, 
wszystkie nie wymienione w innych klasach, 35 wyszukiwa-
nie, gromadzenie i prezentacja na potrzeby osób trzecich 
dostawców towarów i usług w zakresie odzieży, obuwia, 
nakryć głowy, gier, zabawek, deskorolek, artykułów sporto-
wych, gimnastycznych, akcesoriów podróżnych i wyrobów 
kaletniczych w sklepach, salonach sprzedaży oraz mediach 
dla celów sprzedaży hurtowej i detalicznej.

(210) 474635 (220) 2017 07 26
(731) GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) fixero
(510), (511) 9 urządzenia, przyrządy, instalacje oraz sprzęt 
komputerowy, oprogramowanie komputerowe do wyszuki-
wania, kompilacji, indeksowania i organizacji informacji, in-
formacji elektronicznej w obrębie indywidualnych stacji ro-
boczych, komputerów osobistych, sieci komputerowych, In-
ternetu, oprogramowanie komputerowe do obsługi komu-
nikacji w grupach poprzez sieci komputerowe, Internet, apli-
kacje mobilne, oprogramowanie komputerowe do tworze-
nia informacji, indeksów miejsc w sieci oraz indeksów innych 

źródeł informacji, urządzenia globalnej sieci komputerowej 
do dostarczanego online oprogramowania komputerowego 
i publikacji w formie elektronicznej, interaktywny software, 
software komputerowy do zarządzania bankami danych, 
programy komputerowe nagrane, tablice na ogłoszenia 
elektroniczne, zbiory danych nagrane na nośnikach informa-
cji, wizualne i/lub odczytywalne maszynowo nośniki infor-
macji, pobieralne publikacje elektroniczne, publikacje w for-
mie elektronicznej, oprogramowanie komputerowe [softwa-
re], programy komputerowe, zwłaszcza w dziedzinie komu-
nikacji fachowców i klientów, oprogramowanie zawierające 
wyszukiwarki i przeszukiwanie baz danych, wydawnictwa, 
czasopisma, broszury, katalogi on-line, platforma do urucha-
miania aplikacji, oprogramowanie komputerowe umożliwia-
jące łączność internetową i łączność typu użytkownik z użyt-
kownikiem (P2P) za pośrednictwem sieci komputerowej, 
oprogramowanie komputerowe do obsługi usług reklamacji, 
serwisowania, napraw, wypożyczania, 35 sprzedaż hurtowa, 
detaliczna, internetowa, usługi umieszczania ofert, promo-
wania, sprzedaży i odsprzedaży elektronarzędzi, narzędzi 
ręcznych, narzędzi i urządzeń pneumatycznych, murarskich, 
warsztatowych, stolarskich, ogrodniczych, szlifierskich, insta-
latorskich, narzędzi elektrycznych, sprzętu AGD, artykułów 
i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, urządzeń 
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, 
chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, artykułów mo-
toryzacyjnych, budowlanych, grzewczych, oświetleniowych, 
chłodzących, sanitarnych, dekoratorskich, piśmiennych, ma-
larskich, papierniczych, fotograficznych, wzornictwa prze-
mysłowego, naukowych, optycznych, wagowych, pomiaro-
wych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, urządzeń do odtwarza-
nia, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, elektrycz-
nych, transformujących, akumulatorowych, kontrolująco – 
sterujących, komputerów i sprzętu przetwarzającego dane, 
komputerowych urządzeń peryferyjnych, obrabiarek, ma-
szyn, maszyn pneumatycznych, urządzeń do gaszenia ognia, 
części i akcesoriów do wymienionych artykułów, jak również 
ich części zamiennych przez globalną sieć komputerową 
za pomocą interaktywnej witryny internetowej online, usługi 
w zakresie obsługi reklamacji w ramach umów gwarancyj-
nych i pogwarancyjnych, usługi w zakresie obsługi serwiso-
wej, usługi obsługi reklamacji narzędzi za pomocą elektro-
nicznej i internetowej platformy, zarządzanie punktami ob-
sługi telefonicznej (Call- Center) dla osób trzecich, w tym 
przetwarzanie zleceń zakupu, reklamacji i zapytań oferto-
wych, udostępnienie i prowadzenie hotline serwisowej dla 
użytkowników Internetu, telefonów komórkowych lub in-
nych urządzeń mobilnych, mianowicie doradztwo odnośnie 
produktów (reklama) i/lub przyjmowanie zamówień, faktu-
rowanie i obsługa reklamacji (handel elektroniczny) przez 
hotline serwisową, usługi dotyczące działalności gospodar-
czej, mianowicie administracja w zakresie umów o naprawę 
i serwisowanie, usługi związane z długoterminowym plano-
waniem i budowaniem zarządzania relacjami za pomocą 
programów motywacyjnych i/lub lojalnościowych, zarzą-
dzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klien-
tów oraz planami promocyjnymi, informacja online dotyczą-
ca marketingu, programów lojalnościowych, bonusowych, 
zniżek, bonów, kart, czeków, kodów, kuponów, nośników 
umożliwiających doładowanie wartościowe, promocja 
sprzedaży, forum informacyjne dla konsumentów, organizo-
wanie dystrybucji bonów towarowych, wartościowych, po-
darunkowych, czeków wartościowych, czeków podarunko-
wych, kart podarunkowych, kart wartościowych, zniżek, ku-
ponów, kodów, nośników umożliwiających doładowanie 
wartościowe za pośrednictwem telefonów komórkowych, 
innych urządzeń mobilnych, jak i poprzez Internet, organizo-
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wanie gier, konkursów wystaw, prezentacji i loterii oraz im-
prez rozrywkowych w celach handlowych lub reklamowych, 
także online przy zastosowaniu sieci komputerowych, orga-
nizowanie targów, giełd handlowych i reklamowych, usługi 
marketingowe, organizowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, pozyskiwanie informacji o działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizacji, zarządzania i pro-
mocji, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, 
wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, usługi 
w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, plikami, 
obróbka danych komputerowych, systematyzacja informacji 
prowadzona w komputerowych bazach danych, zarządzanie 
sprzedażą przez Internet, prowadzenie wykazu informacji 
handlowych w Internecie, reklama towarów - ukazanie zalet 
towaru celem ich zakupu, prowadzenie kampanii reklamo-
wych, dystrybucja próbek towarów i materiałów w celach 
reklamowych, publikowanie i wydawanie katalogów targo-
wych, plakatów, prospektów, materiałów promocyjnych i re-
klamowych, informacja handlowa, usługowa (punkty infor-
macji kupieckiej), przeprowadzanie sondaży, badania i anali-
za rynku, analiza kosztów, sporządzanie statystyk, badania 
opinii publicznej, także na podstawie ankiet wypełnianych 
online, wynajem maszyn i urządzeń biurowych, tworzenie 
komputerowych baz danych, powyższa usługa także świad-
czona online, 36 usługi doradcze i pośrednictwo w spra-
wach finansowych, ubezpieczeniowych, monetarnych i po-
datkowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, sponso-
rowanie finansowe, usługi leasingowe, usługi kredytowe, ra-
talne, pożyczkowe, usługi finansowe usługi związane z ob-
sługą systemu lojalnościowym klienta, w tym tworzenie 
programów bonusowych i premii w celu wiązania klienta 
poprzez wydawanie kuponów, kuponów rabatowych, kont, 
kart klientów z funkcją płatności, ściąganie należności / wie-
rzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pie-
niędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, obsługa rozliczeń 
i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektronicz-
ną, informacja online dotycząca bonów, kart, czeków, ko-
dów, kuponów, nośników umożliwiających doładowanie 
wartościowe, 37 instalacja, naprawa, konserwacja, serwiso-
wanie i przeprowadzanie przeglądu narzędzi ręcznych, elek-
tronarzędzi, narzędzi pneumatycznych, sprzętu AGD, ma-
szyn, artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu 
RTV, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, akumulato-
rów i baterii, urządzeń fotograficznych i optycznych, urzą-
dzeń do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku  
i/lub obrazu, nośników danych, komputerów i sprzętu prze-
twarzającego dane, komputerowych urządzeń peryferyj-
nych, maszyn i urządzeń biurowych, urządzeń do oświetla-
nia, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, 
suszenia, wentylacji, klimatyzacji, regeneracja maszyn, silni-
ków, elektronarzędzi, akumulatorów i baterii zużytych lub 
częściowo zniszczonych, usługi ślusarskie, malowanie, malo-
wanie proszkowe, malowanie natryskowe, powlekanie [ma-
lowanie], lakierowanie, prace dekoratorskie w budynkach, 
wiercenie, spawanie w celach naprawczych, usługi w zakre-
sie konstrukcji hydraulicznych, wynajem narzędzi ręcznych, 
elektronarzędzi, pralek, suszarek, maszyn budowlanych, wy-
najem przemysłowych urządzeń stosowanych do suszenia 
naczyń, kompresorów powietrza, ładowanie akumulatorów 
i baterii, usługi budowlane, informacja, doradztwo o ww. 
usługach, usługi informacyjne i/lub doradcze związane 
z ww. usługami, instalacje komputerowego, telekomunika-
cyjnego, teleinformatycznego sprzętu, urządzeń, systemów, 
38 umożliwianie dostępu do interaktywnego panelu infor-
macyjnego w postaci platformy informatycznej do dystry-
bucji, promocji, sprzedaży, odsprzedaży, wymiany, serwisu, 
naprawy, reklamacji rzeczy poprzez sieć elektroniczną, 

umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych 
serwerów i portali internetowych, usługi portalu interneto-
wego, przesyłanie środkami elektronicznymi informacji do-
tyczących wybranych firm i osób fizycznych, usługi przeka-
zywania informacji on-line z komputerowych baz danych, 
umożliwianie dostępu do stron WWW, umożliwianie wielu 
użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednic-
twem globalnej sieci informacyjnej, środkami elektroniczny-
mi, usługi związane z interaktywną platformą do wymiany 
informacji, zwłaszcza informacje kontaktowe różnego rodza-
ju (usługi telekomunikacyjne), przesyłanie i dostarczanie wia-
domości i informacji, w szczególności do baz danych do-
stępnych publicznie, do sieci przesyłu danych, takich jak In-
ternet, usługi związane z komunikacją świadczone poprzez 
Internet, usługi w zakresie realizowania transmisji multime-
dialnych, usługi przekazywania informacji za pośrednictwem 
sieci telefonicznych, Internetu, usługi przekazywania głosu 
i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego, elek-
troniczne przesyłanie kart, listów, mail’i i wiadomości, instruk-
cji, wiadomości, poczty, dokumentów, informacji, obrazu, 
news, usługi online – dostarczanie wiadomości i informacji 
każdego rodzaju, w formie dźwięku i obrazu, usługi polega-
jące na zapewnianiu komunikacji za pośrednictwem global-
nych sieci komputerowych wielu użytkownikom w celu udo-
stępnienia własnych zbiorów i źródeł informacji i danych, 
usługi dostarczania informacji za pośrednictwem kompute-
rowej sieci informacyjnej z przeszukiwalnych indeksów i baz 
danych, włączając tekst, dokumenty w formie elektronicznej, 
bazy danych, informacje graficzne i audiowizualne, usługi 
w zakresie zbierania i przekazywania informacji, przesyłanie 
informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem kompu-
terów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy 
pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, 
danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, 
usługi w zakresie umożliwiania wymiany informacji i konwer-
sacji w czasie realnym za pośrednictwem sieci teleinforma-
tycznych, Internetu i telefonów komórkowych, usługi prze-
kazywania informacji lokalnej dotyczącej obszaru na którym 
znajduje się odbiorca zgodnie z indywidualnymi wymaga-
niami, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, dostarcza-
nie publikacji elektronicznych online nie ściągalnych, usługi 
w zakresie wypożyczania sprzętu telekomunikacyjnego, in-
formacje i doradztwo dotyczące wszystkich powyżej wy-
mienionych usług, wynajem urządzeń do transmisji dźwięku 
i/lub obrazu, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu 
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci in-
formacyjnej, usługi portalu internetowego, usługi dostępu 
do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali inter-
netowych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu 
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci in-
formacyjnej, środkami elektronicznymi, wszystkie powyższe 
usługi także świadczone online, 39 transport, pakowanie 
i składowanie towarów, dostarczanie towarów z zamówień 
elektronicznych, z zamówień korespondencyjnych, wypoży-
czanie maszyn służących do pakowania, transportowania 
i składowania, pośrednictwo w transporcie, wypożyczanie 
samochodów, pojazdów, łodzi, statków, dystrybucja książek, 
tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów, wyna-
jem lodówek, zamrażarek, chłodziarek, 40 budowanie ma-
szyn na zamówienie, grawerowanie, cięcie, cięcie metalu, 
cięcie stali, cieplna obróbka metali, cynkowanie, cynowanie, 
fazowanie szkła, frezowanie, galwanizowanie, kucie, monto-
wanie produktów dla osób trzecich, metalizowanie, niklowa-
nie, obróbka metalurgiczna, piaskowanie, pneumatyczne 
ścieranie powierzchni, polerowanie, odlewanie, spawanie, 
śrutowanie, szlifowanie, walcowanie, wiercenie, toczenie, 
gięcie, usługi stolarskie, trasowanie laserem, usługi oczysz-
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czania wody na miejscu, usługi niszczenia dysków twardych, 
wypożyczanie generatorów, wypożyczanie sprzętu do cię-
cia, wypożyczanie sprzętu wytwarzającego energię, wypo-
życzanie urządzeń chłodniczych, wypożyczanie urządzeń 
grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych recy-
kling, recykling i uzdatnianie odpadów, sortowanie odpa-
dów i materiałów nadających się do recyklingu, drukowanie, 
drukowanie offsetowe, druk sitowy, usługi składania druku, 
usługi powielania 3d, dostarczanie informacji dotyczących 
obróbki materiałów, nadruk wzorów, platerowanie, druk cy-
frowy, usługi informacyjne i/lub doradcze związane z ww. 
usługami, dorabianie elementów, wynajem urządzeń 
do ogrzewania, wynajem urządzeń do chłodzenia, wentyla-
cji, klimatyzacji, wynajem akumulatorów i baterii do elektro-
narzędzi, wynajem akumulatorów i baterii do urządzeń mo-
bilnych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe 
i kulturalne, kształcenie praktyczne, dokształcanie i doradz-
two zawodowe, e-learning, organizowanie, obsługa i prowa-
dzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongre-
sów, forum, konferencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów, 
organizowanie konkursów, loterii, przyjęć i wystaw innych 
niż reklamowe, zabaw, festynów, pikników, eventów tema-
tycznych, mikro-wydawnictwa, publikowanie, edycja ksią-
żek, tekstów innych niż reklamowe, gazet, periodyków i elek-
tronicznych mediów, także obsługa publikacji elektronicz-
nych online, usługi w zakresie gier interaktywnych, interak-
tywna rozrywka i usługi współzawodnictwa oraz usługi qu-
izów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią 
komputerową lub przez Internet, produkcja telewizyjna i fil-
mowa, filmy instruktażowe, usługi reporterskie, fotoreporta-
że, usługi w zakresie fotografii - usługi agencji fotograficz-
nych, reportaże fotograficzne, usługi tłumaczenia, 42 usługi 
informatyczne w zakresie interaktywnej platformy do wy-
miany informacji, zwłaszcza informacji kontaktowych różne-
go rodzaju, obsługa elektronicznej i internetowej platformy, 
prowadzenie stron komputerowych, w szczególności stron 
z platformą o użyteczności społecznej online do handlu, wy-
miany informacji, sprzedaży, napraw, serwisowania, regene-
racji, reklamacji elektronicznej dla zarejestrowanych użyt-
kowników dotyczących elektronarzędzi, narzędzi ręcznych, 
narzędzi i urządzeń pneumatycznych, murarskich, warszta-
towych, stolarskich, ogrodniczych, szlifierskich, instalator-
skich, narzędzi elektrycznych, sprzętu AGD, artykułów 
i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, urządzeń 
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, 
chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, artykułów mo-
toryzacyjnych, budowlanych, grzewczych, oświetleniowych, 
chłodzących, sanitarnych, dekoratorskich, piśmiennych, ma-
larskich, papierniczych, fotograficznych, wzornictwa prze-
mysłowego, naukowych, optycznych, wagowych, pomiaro-
wych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, urządzeń do odtwarza-
nia, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, elektrycz-
nych, transformujących, akumulatorowych, kontrolująco – 
sterujących, komputerów i sprzętu przetwarzającego dane, 
komputerowych urządzeń peryferyjnych, obrabiarek, ma-
szyn, maszyn pneumatycznych, urządzeń do gaszenia ognia, 
części i akcesoriów do wymienionych artykułów oraz części 
zamiennych do ww. towarów, tworzenie indeksów informa-
cji (usługi informatyczne), dostarczanie interfejsów progra-
mowych dostępnych poprzez sieć komputerową w celu 
tworzenia usług informacyjnych dostosowanych do indywi-
dualnych potrzeb dostępnych przez globalną sieć kompute-
rową w celu wyszukiwania, przekazywania i przetwarzania 
informacji w zakresie sprzedaży, promocji, napraw, serwiso-
wania, reklamacji, gwarancji, konserwacji oraz usług w formie 
tekstu, elektronicznych dokumentów, banków danych, grafi-
ki i audiowizualnych informacji, umożliwienie korzystania 

z software do pobierania informacji i analizy dużych objęto-
ściowo zasobów danych, odnośnie pobierania danych mię-
dzy sobą, udostępnianie software do tworzenia wykazów 
informacji i innych źródeł informacji, udostępnienie software 
do wyszukiwania informacji z wykazu informacji, banków da-
nych lub tekstu, obrazu, grafiki, elektronicznych dokumen-
tów, audiowizualnych informacji, obsługa interaktywnej wi-
tryny internetowej online do umieszczania ofert, promowa-
nia, sprzedaży i odsprzedaży przedmiotów przez globalną 
sieć komputerową, dostarczanie interaktywnego panelu in-
formacyjnego w postaci platformy informatycznej do dys-
trybucji, promocji, sprzedaży, odsprzedaży rzeczy poprzez 
sieć elektroniczną (usługi informatyczne), opracowywanie 
projektów technicznych, badania techniczne, ekspertyzy in-
żynieryjne, testowanie materiałów, kontrola jakości, prace 
badawczo-rozwojowe w zakresie elektronarzędzi i narzędzi, 
badania naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, anali-
za przemysłowa, projektowanie, rozwój, powielanie oprogra-
mowania, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, 
przetwarzanie danych, opracowywanie projektów technicz-
nych, usługi artystów grafików, plastyków, usługi graficzne, 
projektowanie opakowań, wzornictwo przemysłowe, styliza-
cja, dekoracja wnętrz, animacje i prezentacje multimedialne 
(usługi architekta), wzornictwo i rozwój produktów z zakresu 
elektronarzędzi i narzędzi ręcznych, produktów multimedial-
nych, multimedialnego software, usługi programistyczne, 
odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz 
danych, projektowanie i opracowywanie portali interneto-
wych, administrowanie portalami internetowymi, wszystkie 
powyższe usługi także świadczone online, usługi administra-
tora baz danych, także monitorowanie, zestrajanie i spraw-
dzanie zasobów danych dla mailingu masowego, prowadze-
nie serwerów, projektowanie narzędzi, elektronarzędzi, pro-
duktów przemysłowych, maszyn przemysłowych, badania 
w dziedzinie technologii pomiarowych, przeglądy technicz-
ne, kalibrowanie [pomiary], miernictwo [pomiary], pomiary 
inżynieryjne, wykonywanie pomiarów, usługi pomiarowe, 
wypożyczanie urządzeń pomiarowych, kalibrowanie, wyna-
jem nośników danych, komputerów i sprzętu przetwarzają-
cego dane, komputerowych urządzeń peryferyjnych, pomia-
ry, badania i eksploracja, 45 usługi prawne, w tym przygoto-
wywanie umów związanych z instalacją, naprawami, konser-
wacją, serwisowaniem i przeprowadzaniem przeglądów, 
administrowanie prawami własności intelektualnej i przemy-
słowej, zarządzanie planami licencyjnymi, wykonywanie, za-
rządzanie i ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, 
praw dotyczących wzornictwa przemysłowego, oprogramo-
wania komputerowego, materiałów drukowanych, usługi 
doradcze dotyczące usług ujętych w tej klasie.

(210) 474636 (220) 2017 07 25
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) IBUPROM
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, 
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ust-
nej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, 
produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory 
toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte w tej kla-
sie, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty 
lecznicze, witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mineralne 
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne środki spo-
żywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła 
lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty 
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biologiczne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produk-
ty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrą-
dzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceu-
tyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczo-
ne dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do ce-
lów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła i napary lecznicze, leki wzmacniające, plastry, 
okłady, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, silikonowe 
plastry żelowe do leczenia blizn, okłady do podtrzymywania 
ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń .

(210) 474644 (220) 2017 07 26
(731) SMAK NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SMAK NATURY PRODUKTY EKOLOGICZNE

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi agencji importowo-eksportowej, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w postaci: 
różnego rodzaju artykułów spożywczych, produktów spo-
żywczych w tym warzyw i owoców z upraw ekologicznych, 
suplementów diety, kosmetyków, kosmetyków z certyfika-
tem ekologicznym, środków czystości, książek i pism bran-
żowych -pozwalające nabywcom swobodnie je oglądać 
i kupować w szczególności w sklepach, hurtowniach, za po-
średnictwem Internetu, usługi dotyczące prezentowania 
powyższych produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, usługi dotyczące reklamy za pośrednictwem 
sieci komputerowej, usługi dotyczące zaopatrzenia osób 
trzecich w wymienione wyżej produkty, 43 usługi związane 
z prowadzeniem lokali gastronomicznych, zwłaszcza restau-
racji, restauracji samoobsługowych, barów, barów szybkiej 
obsługi lub kawiarni, obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, wypożyczanie krzeseł, 
stołów, bielizny stołowej i szklanej zastawy stołowej, przy-
gotowywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa - usługi 
cateringowe.

(210) 474669 (220) 2017 07 27
(731) IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ELEKTROLITY HYDRATIX
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokar-
mowy, dietetyczna żywność przystosowana do celów me-
dycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów me-

dycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrak-
ty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe 
do celów medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, 
enzymy do celów medycznych, estry do celów farmaceu-
tycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus 
do celów farmaceutycznych, fosforany do celów farmaceu-
tycznych, glukoza do celów medycznych, guma do żucia 
do celów medycznych, herbata dla astmatyków, herbata 
lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, homoge-
nizowana żywność przystosowana do celów medycznych, 
immunostymulanty, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
kolagen do celów medycznych, koper włoski do celów me-
dycznych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych 
i weterynaryjnych, lecytyna do celów medycznych, leki dla 
ludzi, mineralne suplementy diety, mleczko pszczele do ce-
lów farmaceutycznych, odżywcze suplementy diety, pre-
paraty farmaceutyczne, preparaty witaminowe, preparaty 
zawierające aloes do celów farmaceutycznych, produkty 
uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycz-
nych lub medycznych, propolis do celów farmaceutycznych, 
siemię lniane do celów farmaceutycznych, skrobia do celów 
dietetycznych lub farmaceutycznych, suplementy diety, 
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety 
zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, 
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety 
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, 
suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy 
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające 
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, 
suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety za-
wierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające sie-
mię lniane, syropy do użytku farmaceutycznego, środki tra-
wienne do celów farmaceutycznych, tabletki zmniejszające 
apetyt, tabletki przeciwutleniające, tabletki wspomagające 
odchudzanie, tabletki wspomagające opalanie, tran, tymol 
do celów farmaceutycznych, węgiel drzewny do celów far-
maceutycznych, wyciągi z chmielu do celów farmaceutycz-
nych, artykuły medyczne zawarte w tej klasie, żelatyna do ce-
lów medycznych.

(210) 474924 (220) 2017 08 03
(731) ZSE OSPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wierbka
(540) ARIA melodia doskonałości
(510), (511) 9 elektryczne gniazdka wtyczkowe natynkowe 
i podtynkowe, telefoniczne gniazdka wtyczkowe natynkowe 
i podtynkowe, antenowe gniazdka wtyczkowe natynkowe 
i podtynkowe, komputerowe gniazdka wtyczkowe natynko-
we i podtynkowe, wyłączniki elektryczne natynkowe i pod-
tynkowe podświetlane, wyłączniki elektryczne natynkowe 
i podtynkowe, jednobiegunowe, dwugrupowe, schodowe, 
krzyżowe, zwierne dzwonkowe, zwierne oświetleniowe 
wyłączniki sterowane pamięcią, układy automatyki i zdalne-
go sterowania w inteligentnych budynkach wyposażonych 
w jeden zintegrowany system zarządzania wszystkimi znaj-
dującymi się w budynku instalacjami.

(210) 474925 (220) 2017 08 03
(731) ZSE OSPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wierbka
(540) EKSPRESJA
(510), (511) 9 elektryczne gniazdka wtyczkowe natynkowe 
i podtynkowe, telefoniczne gniazdka wtyczkowe natynkowe 
i podtynkowe, antenowe gniazdka wtyczkowe natynkowe 
i podtynkowe, komputerowe gniazdka wtyczkowe natynko-
we i podtynkowe, wyłączniki elektryczne natynkowe i pod-
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tynkowe podświetlane, wyłączniki elektryczne natynkowe 
i podtynkowe, jednobiegunowe, dwugrupowe, schodowe, 
krzyżowe, zwierne dzwonkowe, zwierne oświetleniowe 
wyłączniki sterowane pamięcią, układy automatyki i zdalne-
go sterowania w inteligentnych budynkach wyposażonych 
w jeden zintegrowany system zarządzania wszystkimi znaj-
dującymi się w budynku instalacjami.

(210) 474926 (220) 2017 08 03
(731) ZSE OSPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wierbka
(540) EKSPRESJA wyraź siebie
(510), (511) 9 elektryczne gniazdka wtyczkowe natynkowe 
i podtynkowe, telefoniczne gniazdka wtyczkowe natynkowe 
i podtynkowe, antenowe gniazdka wtyczkowe natynkowe 
i podtynkowe, komputerowe gniazdka wtyczkowe natynko-
we i podtynkowe, wyłączniki elektryczne natynkowe i pod-
tynkowe podświetlane, wyłączniki elektryczne natynkowe 
i podtynkowe, jednobiegunowe, dwugrupowe, schodowe, 
krzyżowe, zwierne dzwonkowe, zwierne oświetleniowe 
wyłączniki sterowane pamięcią, układy automatyki i zdalne-
go sterowania w inteligentnych budynkach wyposażonych 
w jeden zintegrowany system zarządzania wszystkimi znaj-
dującymi się w budynku instalacjami.

(210) 474927 (220) 2017 08 03
(731) Nippon Soda Co., Ltd., Tokyo, JP
(540) OPTISIN
(510), (511) 5 fungicydy do stosowania w rolnictwie, ogrod-
nictwie i w ogrodach przydomowych, insektycydy do stoso-
wania w rolnictwie, ogrodnictwie i w ogrodach przydomo-
wych, herbicydy do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie 
i w ogrodach przydomowych, środki przeciw roztoczom 
do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i w ogrodach 
przydomowych.

(210) 474946 (220) 2017 08 03
(731) BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) GensuFine
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, substancje die-
tetyczne do celów medycznych, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, produkty lecznicze przeznaczone dla 
człowieka, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, 
produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, 10 urzą-
dzenia i przyrządy medyczne, przyrządy i urządzenia do re-
jestrowania stanu zdrowia pacjenta, urządzenia, nakłuwacze 
i lancety do celów medycznych, strzykawki do celów me-
dycznych, strzykawki do zastrzyków, strzykawki podskórne, 
igły do celów medycznych, igły iniekcyjne, igły do strzyka-
wek do iniekcji podskórnych.

(210) 474956 (220) 2017 08 03
(731) PMTM SPÓŁKA AKCYJNA, Dąbrówka Wielkopolska
(540) PMTM machines

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 37 budowa maszyn i urządzeń: montaż, insta-
lacja, testowanie i monitorowanie maszyn i urządzeń, kon-
serwacja, serwis, naprawa i renowacja maszyn i urządzeń, 
wynajem maszyn i urządzeń, 42 doradztwo techniczne, pro-
jektowanie maszyn i urządzeń, opracowywanie projektów 

technicznych i wykonywanie dokumentacji, wdrażanie no-
wych technologii, usprawnienia procesów produkcyjnych, 
testowanie materiałów.

(210) 474976 (220) 2017 08 03
(731) EPP FACILITY MANAGEMENT-GRUPA EPP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kielce

(540) ECHO POLSKA PROPERTIES FACILITY MANAGEMENT

(531) 26.04.02, 26.04.12, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22, 
29.01.12

(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-
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, koszty (analiza), księgowość, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów 
reklam, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, 
zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalno-
ści obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 
ekonomiczne prognozy, fakturowanie, handlowe wyceny, 
plakaty reklamowe (rozlepianie), reklama billboardowa, usłu-
gi 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, 
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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.

(210) 474987 (220) 2017 08 03
(731) ROZKOSZ JERZY MACIEJ, Józefów
(540) zushi express

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 30 sushi, 35 sprzedaż żywności z ryb i potraw 
rybnych, filetów rybnych, ryb konserwowanych, ryb żywych 
i nieżywych, ryb puszkowanych, ryb solonych, konserw 
rybnych, przetworów rybnych, sprzedaż owoców morza, 
homarów, kawioru, krewetek, langust, raków, mięczaków, 
ostryg, skorupiaków i mięczaków, żywności ze skorupiaków 
i mięczaków, sprzedaż sushi, pośrednictwo w sprzedaży 
wszystkich wyżej wymienionych towarów, doradztwo i po-
moc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, usługi organizowania sprzedaży hurtowej 
i detalicznej, zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi 
i przemysłowymi, zarządzanie i administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, usługi pośrednictwa handlowego, usługi 
informacji handlowej, usługi promocyjne, informacyjne, re-
klamowe, marketingowe, dystrybucja materiałów promocyj-
nych i reklamowych, prace biurowe, 43 usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, usługi związane z wyżywieniem w ho-
telach, motelach, pensjonatach, sanatoriach, domach wy-
poczynkowych, domach turystycznych, domach wyciecz-
kowych, usługi gastronomiczne związane z podawaniem 
potraw i napojów w restauracjach, kafeteriach, stołówkach, 
barach, snack barach, usługi związane z przygotowaniem 
dań na zamówienie i dostarczaniem ich do odbiorców ze-
wnętrznych (catering).

(210) 474993 (220) 2017 08 04
(731) FARMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PHARMEDIQUE PROFESSIONAL

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.18, 25.01.25
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki w postaci kremów, żeli, 
toników, płynów, balsamów, soli, olejków, pudrów, wosków, 
past, żele do włosów fryzjerskie, woski i pasty do depilacji, 
lakiery do paznokci, zmywacze lakierów do paznokci jako 
kosmetyki, kosmetyki do makijażu i demakijażu, płyny 
do demakijażu, środki do demakijażu, kosmetyki do make-
-upu, kosmetyki do włosów, kosmetyczne preparaty fry-
zjerskie, pianki do włosów fryzjerskie, lakiery do włosów 
fryzjerskie, farby do włosów fryzjerskie, preparaty do depi-
lacji i golenia, waciki do celów kosmetycznych, uniwersalne 
waciki bawełniane do użytku osobistego, płatki kosmetycz-
ne, płyny do czyszczenia, maski kosmetyczne, maski 
na twarz i na szyję z włókniny i folii do użytku kosmetycz-
nego, naklejane ozdoby do paznokci, ozdoby do paznokci 
w formie naklejek, pyłków i cyrkonii, 5 waciki do celów me-
dycznych, płyny dezynfekujące inne niż mydło, preparaty 
i płyny do dezynfekcji rąk, preparaty i płyny do dezynfekcji 
paznokci, preparaty i płyny do dezynfekcji skóry twarzy 
i ciała, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jedno-
razowe, pieluchy dla zwierząt, pieluchy papierowe, pielu-
chy wykonane z celulozy, 7 frezarki, wyłapywacze pyłu, 
urządzenia filtrujące, przenośne urządzenia filtrujące, urzą-
dzenia filtrujące do pochłaniania pyłu, tarki elektryczne, 
8 narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych zabie-
gach pielęgnacyjnych, pilniki do paznokci, cążki do pa-
znokci, cążki do skórek, nożyczki, przybory do depilacji 
elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia do depilacji, pa-
ski do depilacji, przyrządy do tatuowania, igły do tatuaży, 
tarki do usuwania zrogowaceń, tarki do stóp i pięt ręczne, 
nieelektryczne polerki do paznokci, elektryczne polerki 
do paznokci, elektryczne prostownice do włosów, lokówki, 
nieelektryczne lokówki, nożyczki fryzjerskie, 10 aparaty i in-
strumenty medyczne i weterynaryjne, elektryczne kombaj-
ny kosmetyczne w postaci wielofunkcyjnych urządzeń sto-
sowanych w gabinetach kosmetycznych, odzież ochronna 
do celów medycznych, odzież ochronna do celów kosme-
tycznych, odzież ochronna stosowana w kosmetyce w po-
staci szlafroków, tunik, czepków, opasek, rękawiczek, kla-
pek, autoklawy do celów medycznych, meble do celów 
medycznych, urządzenia do liposukcji, prześcieradła i okry-
cia do użytku medycznego, prześcieradła sterylne chirur-
giczne, prześcieradła i ręczniki do użytku podczas zabie-
gów medycznych i kosmetycznych wykonane z włókniny, 
fizeliny i celulozy, podkłady włókninowe, flizelinowe i celu-
lozowe do użytku podczas zabiegów medycznych i ko-
smetycznych, parawany do użytku podczas zabiegów me-
dycznych, maski kartonowe, maski medyczne, maski 
na twarz do użytku medycznego, maski na twarz i na szyję 
z włókniny i folii do użytku medycznego, urządzenia 
do przekuwania uszu, igły do przekuwania uszu, 11 lampy 
do celów kosmetycznych, urządzenia do dezynfekcji, pod-
grzewacze wosku do depilacji, autoklawy nie do celów me-
dycznych, autoklawy do celów kosmetycznych, autoklawy 
do sterylizacji, autoklawy elektryczne, filtry do odsysania 
dymu, urządzenia filtrujące do oczyszczania powietrza, 
urządzenia filtrujące powietrze, suszarki do włosów, ręczne 
suszarki do włosów, stacjonarne suszarki do włosów, su-
szarki do użytku domowego, suszarki do włosów do użytku 
w salonach piękności, fryzjerskie suszarki hełmowe, myjnie 
fryzjerskie do użytku w salonach fryzjerskich, 16 chusteczki 
papierowe do demakijażu, płatki papierowe do demakija-
żu, ręczniki papierowe do demakijażu, chusteczki papiero-
we do użytku kosmetycznego, ściereczki z celulozy, czyści-
wa celulozowe w postaci jednorazowych ręczników na rol-
kach, folia, pędzle, 20 fotele, łóżka i taborety do użytku ko-
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smetycznego, fotele-leżaki do zabiegów kosmetycznych, 
stoliki do użytku kosmetycznego, parawany, parawany 
do zabiegów kosmetycznych, fotele fryzjerskie, 21 grzebie-
nie, grzebienie elektryczne, szczotki, szczotki do włosów, 
przyrządy do demakijażu, sprzęt i artykuły do sprzątania 
i czyszczenia, szmatki do czyszczenia, szmatki do czyszcze-
nia, przemysłowe, nieelektryczne urządzenia do usuwania 
makijażu, aplikatory do nakładania makijażu, gąbeczki 
do nakładania makijażu na twarz, pędzelki do makijażu, sza-
blony stosowane przy nakładaniu makijażu, pędzelki do na-
kładania pudru, podkładu, różu, cieni, gąbeczki do makija-
żu, pędzelki do ust, szczoteczki do rzęs, szczoteczki do brwi, 
przybory do celów kosmetycznych, folia do zabiegów ko-
smetycznych i fryzjerskich, frezarki do użytku kosmetycz-
nego, frezy do frezarek, w tym do użytku kosmetycznego, 
tarki do usuwania zrogowaceń, elektryczne, tarki do stóp 
i pięt, elektryczne, frezy do użytku kosmetycznego stero-
wane ręcznie, 24 ręczniki, ręczniki fryzjerskie, płatki tekstyl-
ne do demakijażu, tekstylne chusteczki do demakijażu, 
inne niż nasączane kosmetyki, fizelina, fizeliny wykonane 
z materiałów nietkanych, nietkane materiały tekstylne 
z włókniny, prześcieradła, prześcieradła z papieru, 25 odzież 
papierowa, bielizna jednorazowa, bielizna papierowa, pa-
pierowe stringi, biustonosze, tuniki używane przy zabie-
gach kosmetycznych, fartuchy i peleryny fryzjerskie, 
35 usługi sprzedaży następujących towarów: kosmetyki, 
kosmetyki w postaci kremów, żeli, toników, płynów, balsa-
mów, soli, olejków, pudrów, wosków, past, żele do włosów 
fryzjerskie, woski i pasty do depilacji, lakiery do paznokci, 
zmywacze lakierów do paznokci jako kosmetyki, kosmetyki 
do makijażu i demakijażu, płyny do demakijażu, środki 
do demakijażu, kosmetyki do make-upu, kosmetyki do wło-
sów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, pianki do włosów 
fryzjerskie, lakiery do włosów fryzjerskie, farby do włosów 
fryzjerskie, preparaty do depilacji i golenia, waciki do celów 
kosmetycznych, uniwersalne waciki bawełniane do użytku 
osobistego, płatki kosmetyczne, płyny do czyszczenia, ma-
ski kosmetyczne, maski na twarz i na szyję z włókniny i folii 
do użytku kosmetycznego, folia do zabiegów kosmetycz-
nych i fryzjerskich, naklejane ozdoby do paznokci, ozdoby 
do paznokci w formie naklejek, pyłków i cyrkonii, waciki 
do celów medycznych, płyny dezynfekujące inne niż my-
dło, preparaty i płyny do dezynfekcji rąk, preparaty i płyny 
do dezynfekcji paznokci, preparaty i płyny do dezynfekcji 
skóry twarzy i ciała, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pie-
luchy jednorazowe, pieluchy dla zwierząt, pieluchy papie-
rowe, pieluchy wykonane z celulozy, frezarki, frezarki 
do użytku kosmetycznego, frezy do frezarek, w tym 
do użytku kosmetycznego, wyłapywacze pyłu, urządzenia 
filtrujące, przenośne urządzenia filtrujące, urządzenia filtru-
jące do pochłaniania pyłu, tarki elektryczne, tarki do usuwa-
nia zrogowaceń, elektryczne, tarki do stóp i pięt, elektrycz-
ne, narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych zabie-
gach pielęgnacyjnych, pilniki do paznokci, cążki do pa-
znokci, cążki do skórek, nożyczki, przybory do depilacji 
elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia do depilacji, 
paski do depilacji, frezy do użytku kosmetycznego sterowa-
ne ręcznie, przyrządy do tatuowania, igły do tatuaży, urzą-
dzenia do przekuwania uszu, igły do przekuwania uszu, 
tarki do usuwania zrogowaceń, tarki do stóp i pięt ręczne, 
nieelektryczne polerki do paznokci, elektryczne polerki 
do paznokci, elektryczne prostownice do włosów, lokówki, 
nieelektryczne lokówki, nożyczki fryzjerskie, aparaty i in-
strumenty medyczne i weterynaryjne, elektryczne kombaj-
ny kosmetyczne w postaci wielofunkcyjnych urządzeń sto-
sowanych w gabinetach kosmetycznych, odzież ochronna 

do celów medycznych, odzież ochronna do celów kosme-
tycznych, odzież ochronna stosowana w kosmetyce w po-
staci szlafroków, tunik, czepków, opasek, rękawiczek, kla-
pek, autoklawy do celów medycznych, meble do celów 
medycznych, urządzenia do liposukcji, prześcieradła i okry-
cia do użytku medycznego, prześcieradła sterylne chirur-
giczne, prześcieradła i ręczniki do użytku podczas zabie-
gów medycznych i kosmetycznych wykonane z włókniny, 
fizeliny i celulozy, podkłady włókninowe, flizelinowe i celu-
lozowe do użytku podczas zabiegów medycznych i ko-
smetycznych, parawany do użytku podczas zabiegów me-
dycznych, maski kartonowe, maski medyczne, maski 
na twarz do użytku medycznego, maski na twarz i na szyję 
z włókniny i folii do użytku medycznego, lampy do celów 
kosmetycznych, urządzenia do dezynfekcji, podgrzewacze 
wosku do depilacji, autoklawy nie do celów medycznych, 
autoklawy do celów kosmetycznych, autoklawy do steryli-
zacji, autoklawy elektryczne, filtry do odsysania dymu, urzą-
dzenia filtrujące do pyłów i dymów, urządzenia filtrujące 
powietrze, suszarki do włosów, ręczne suszarki do włosów, 
stacjonarne suszarki do włosów, suszarki do użytku domo-
wego, suszarki do włosów do użytku w salonach piękności, 
fryzjerskie suszarki hełmowe, myjnie fryzjerskie do użytku 
w salonach fryzjerskich, chusteczki papierowe do demaki-
jażu, płatki papierowe do demakijażu, ręczniki papierowe 
do demakijażu, chusteczki papierowe do użytku kosme-
tycznego, ściereczki z celulozy, czyściwa celulozowe w po-
staci jednorazowych ręczników na rolkach, folia, pędzle, 
kuferki kosmetyczne, kuferki na kosmetyki sprzedawane 
bez wyposażenia, kuferki na przybory toaletowe sprzeda-
wane bez wyposażenia, fotele, łóżka i taborety do użytku 
kosmetycznego, fotele-leżaki do zabiegów kosmetycz-
nych, stoliki do użytku kosmetycznego, parawany, parawa-
ny do zabiegów kosmetycznych, fotele fryzjerskie, grzebie-
nie, grzebienie elektryczne, szczotki, szczotki do włosów, 
przyrządy do demakijażu, sprzęt i artykuły do sprzątania 
i czyszczenia, szmatki do czyszczenia, szmatki do czyszcze-
nia, przemysłowe, nieelektryczne urządzenia do nakładania 
i usuwania makijażu, aplikatory do nakładania makijażu, gą-
beczki do nakładania makijażu na twarz, pędzelki do maki-
jażu, szablony stosowane przy nakładaniu makijażu, pę-
dzelki do nakładania pudru, podkładu, różu, cieni, gąbeczki 
do makijażu, pędzelki do ust, szczoteczki do rzęs, szczo-
teczki do brwi, przybory do celów kosmetycznych, ręczniki, 
ręczniki fryzjerskie, płatki tekstylne do demakijażu, tekstyl-
ne chusteczki do demakijażu, inne niż nasączane kosmety-
ki, fizelina, fizeliny wykonane z materiałów nietkanych, nie-
tkane materiały tekstylne z włókniny, prześcieradła, prze-
ścieradła z papieru, odzież papierowa, bielizna jednorazo-
wa, bielizna papierowa, papierowe stringi, biustonosze, tu-
niki używane przy zabiegach kosmetycznych, fartuchy 
i peleryny fryzjerskie, spinki do włosów, elastyczne opaski 
do włosów, kubki, torby, długopisy, ręczniczki frotte, zegary 
ścienne, kalendarze, fartuszki kosmetyczne, smyczki, bre-
loczki, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów in-
ternetowych, hurtowni internetowych, aukcji interneto-
wych i agencji importowo-eksportowych z towarami wy-
mienionymi w niniejszej klasie.

(210) 475001 (220) 2017 08 04
(731) ROGIEWICZ MAŁGORZATA VIMAX, Przygoń
(540) ISO-Tonka
(510), (511) 30 aromaty do napojów, dodatki smakowe 
do napojów, inne niż olejki eteryczne, cukier do przygoto-
wywania napojów izotonicznych, substancje nadające smak 
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w celu dodania do napojów, inne niż olejki eteryczne, 32 na-
poje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, proszki do sporzą-
dzania napojów, preparaty do produkcji napojów, esencje 
do produkcji napojów, koncentraty do sporządzania napo-
jów bezalkoholowych, mieszanki do sporządzana napo-
jów, proszki do sporządzania napojów, syropy do napojów 
bezalkoholowych.

(210) 475002 (220) 2017 08 04
(731) FARMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Pharmedique
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki w postaci kremów, żeli, 
toników, płynów, balsamów, soli, olejków, pudrów, wosków, 
past, żele do włosów fryzjerskie, woski i pasty do depilacji, 
lakiery do paznokci, zmywacze lakierów do paznokci jako ko-
smetyki, kosmetyki do makijażu i demakijażu, płyny do de-
makijażu, środki do demakijażu, kosmetyki do make-upu, 
kosmetyki do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, 
pianki do włosów fryzjerskie, lakiery do włosów fryzjerskie, 
farby do włosów fryzjerskie, preparaty do depilacji i golenia, 
waciki do celów kosmetycznych, uniwersalne waciki baweł-
niane do użytku osobistego, płatki kosmetyczne, płyny 
do czyszczenia, maski kosmetyczne, maski na twarz i na szy-
ję z włókniny i folii do użytku kosmetycznego, naklejane 
ozdoby do paznokci, ozdoby do paznokci w formie naklejek, 
pyłków i cyrkonii, 5 waciki do celów medycznych, płyny de-
zynfekujące inne niż mydło, preparaty i płyny do dezynfekcji 
rąk, preparaty i płyny do dezynfekcji paznokci, preparaty 
i płyny do dezynfekcji skóry twarzy i ciała, pieluchy dla nie-
mowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe, pieluchy dla 
zwierząt, pieluchy papierowe, pieluchy wykonane z celulozy, 
7 frezarki, wyłapywacze pyłu, urządzenia filtrujące, przeno-
śne urządzenia filtrujące, urządzenia filtrujące do pochłania-
nia pyłu, tarki elektryczne, 8 narzędzia ręczne do użytku przy 
kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, pilniki do pa-
znokci, cążki do paznokci, cążki do skórek, nożyczki, przybory 
do depilacji elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia 
do depilacji, paski do depilacji, przyrządy do tatuowania, igły 
do tatuaży, tarki do usuwania zrogowaceń, tarki do stóp i pięt 
ręczne, nieelektryczne polerki do paznokci, elektryczne po-
lerki do paznokci, elektryczne prostownice do włosów, lo-
kówki, nieelektryczne lokówki, nożyczki fryzjerskie, 10 apara-
ty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, elektryczne 
kombajny kosmetyczne w postaci wielofunkcyjnych urzą-
dzeń stosowanych w gabinetach kosmetycznych, odzież 
ochronna do celów medycznych, odzież ochronna do celów 
kosmetycznych, odzież ochronna stosowana w kosmetyce 
w postaci szlafroków, tunik, czepków, opasek, rękawiczek, 
klapek, autoklawy do celów medycznych, meble do celów 
medycznych, urządzenia do liposukcji, prześcieradła i okrycia 
do użytku medycznego, prześcieradła sterylne chirurgiczne, 
prześcieradła i ręczniki do użytku podczas zabiegów me-
dycznych i kosmetycznych wykonane z włókniny, fizeliny 
i celulozy, podkłady włókninowe, flizelinowe i celulozowe 
do użytku podczas zabiegów medycznych i kosmetycznych, 
parawany do użytku podczas zabiegów medycznych, maski 
kartonowe, maski medyczne, maski na twarz do użytku me-
dycznego, maski na twarz i na szyję z włókniny i folii do użyt-
ku medycznego, urządzenia do przekuwania uszu, igły 
do przekuwania uszu, 11 lampy do celów kosmetycznych, 
urządzenia do dezynfekcji, podgrzewacze wosku do depila-
cji, autoklawy nie do celów medycznych, autoklawy do ce-
lów kosmetycznych, autoklawy do sterylizacji, autoklawy 
elektryczne, filtry do odsysania dymu, urządzenia filtrujące 
do oczyszczania powietrza, urządzenia filtrujące powietrze, 

suszarki do włosów, ręczne suszarki do włosów, stacjonarne 
suszarki do włosów, suszarki do użytku domowego, suszarki 
do włosów do użytku w salonach piękności, fryzjerskie su-
szarki hełmowe, myjnie fryzjerskie do użytku w salonach fry-
zjerskich, 16 chusteczki papierowe do demakijażu, płatki pa-
pierowe do demakijażu, ręczniki papierowe do demakijażu, 
chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego, ściereczki 
z celulozy, czyściwa celulozowe w postaci jednorazowych 
ręczników na rolkach, folia, pędzle, 20 fotele, łóżka i taborety 
do użytku kosmetycznego, fotele-leżaki do zabiegów ko-
smetycznych, stoliki do użytku kosmetycznego, parawany, 
parawany do zabiegów kosmetycznych, fotele fryzjerskie, 
21 grzebienie, grzebienie elektryczne, szczotki, szczotki 
do włosów, przyrządy do demakijażu, sprzęt i artykuły 
do sprzątania i czyszczenia, szmatki do czyszczenia, szmatki 
do czyszczenia, przemysłowe, nieelektryczne urządzenia 
do usuwania makijażu, aplikatory do nakładania makijażu, 
gąbeczki do nakładania makijażu na twarz, pędzelki do maki-
jażu, szablony stosowane przy nakładaniu makijażu, pędzelki 
do nakładania pudru, podkładu, różu, cieni, gąbeczki do ma-
kijażu, pędzelki do ust, szczoteczki do rzęs, szczoteczki 
do brwi, przybory do celów kosmetycznych, folia do zabie-
gów kosmetycznych i fryzjerskich, frezarki do użytku kosme-
tycznego, frezy do frezarek, w tym do użytku kosmetyczne-
go, tarki do usuwania zrogowaceń, elektryczne, tarki do stóp 
i pięt, elektryczne, frezy do użytku kosmetycznego sterowa-
ne ręcznie, 24 ręczniki, ręczniki fryzjerskie, płatki tekstylne 
do demakijażu, tekstylne chusteczki do demakijażu, inne niż 
nasączane kosmetyki, fizelina, fizeliny wykonane z materia-
łów nietkanych, nietkane materiały tekstylne z włókniny, 
prześcieradła, prześcieradła z papieru, 25 odzież papierowa, 
bielizna jednorazowa, bielizna papierowa, papierowe stringi, 
biustonosze, tuniki używane przy zabiegach kosmetycz-
nych, fartuchy i peleryny fryzjerskie, 35 usługi sprzedaży na-
stępujących towarów: kosmetyki, kosmetyki w postaci kre-
mów, żeli, toników, płynów, balsamów, soli, olejków, pudrów, 
wosków, past, żele do włosów fryzjerskie, woski i pasty 
do depilacji, lakiery do paznokci, zmywacze lakierów do pa-
znokci jako kosmetyki, kosmetyki do makijażu i demakijażu, 
płyny do demakijażu, środki do demakijażu, kosmetyki 
do make-upu, kosmetyki do włosów, kosmetyczne prepara-
ty fryzjerskie, pianki do włosów fryzjerskie, lakiery do włosów 
fryzjerskie, farby do włosów fryzjerskie, preparaty do depila-
cji i golenia, waciki do celów kosmetycznych, uniwersalne 
waciki bawełniane do użytku osobistego, płatki kosmetycz-
ne, płyny do czyszczenia, maski kosmetyczne, maski na twarz 
i na szyję z włókniny i folii do użytku kosmetycznego, folia 
do zabiegów kosmetycznych i fryzjerskich, naklejane ozdoby 
do paznokci, ozdoby do paznokci w formie naklejek, pyłków 
i cyrkonii, waciki do celów medycznych, płyny dezynfekujące 
inne niż mydło, preparaty i płyny do dezynfekcji rąk, prepara-
ty i płyny do dezynfekcji paznokci, preparaty i płyny do de-
zynfekcji skóry twarzy i ciała, pieluchy dla niemowląt i doro-
słych, pieluchy jednorazowe, pieluchy dla zwierząt, pieluchy 
papierowe, pieluchy wykonane z celulozy, frezarki, frezarki 
do użytku kosmetycznego, frezy do frezarek, w tym do użyt-
ku kosmetycznego, wyłapywacze pyłu, urządzenia filtrujące, 
przenośne urządzenia filtrujące, urządzenia filtrujące do po-
chłaniania pyłu, tarki elektryczne, tarki do usuwania zrogo-
waceń, elektryczne, tarki do stóp i pięt, elektryczne, narzę-
dzia ręczne do użytku przy kosmetycznych zabiegach 
pielęgnacyjnych, pilniki do paznokci, cążki do paznokci, cążki 
do skórek, nożyczki, przybory do depilacji elektryczne lub 
nieelektryczne, urządzenia do depilacji, paski do depilacji, 
frezy do użytku kosmetycznego sterowane ręcznie, przyrzą-
dy do tatuowania, igły do tatuaży, urządzenia do przekuwa-
nia uszu, igły do przekuwania uszu, tarki do usuwania zrogo-
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waceń, tarki do stóp i pięt ręczne, nieelektryczne polerki 
do paznokci, elektryczne polerki do paznokci, elektryczne 
prostownice do włosów, lokówki, nieelektryczne lokówki, 
nożyczki fryzjerskie, aparaty i instrumenty medyczne i wete-
rynaryjne, elektryczne kombajny kosmetyczne w postaci 
wielofunkcyjnych urządzeń stosowanych w gabinetach ko-
smetycznych, odzież ochronna do celów medycznych, 
odzież ochronna do celów kosmetycznych, odzież ochronna 
stosowana w kosmetyce w postaci szlafroków, tunik, czep-
ków, opasek, rękawiczek, klapek, autoklawy do celów me-
dycznych, meble do celów medycznych, urządzenia do lipo-
sukcji, prześcieradła i okrycia do użytku medycznego, 
prześcieradła sterylne chirurgiczne, prześcieradła i ręczniki 
do użytku podczas zabiegów medycznych i kosmetycznych 
wykonane z włókniny, fizeliny i celulozy, podkłady włóknino-
we, flizelinowe i celulozowe do użytku podczas zabiegów 
medycznych i kosmetycznych, parawany do użytku podczas 
zabiegów medycznych, maski kartonowe, maski medyczne, 
maski na twarz do użytku medycznego, maski na twarz 
i na szyję z włókniny i folii do użytku medycznego, lampy 
do celów kosmetycznych, urządzenia do dezynfekcji, pod-
grzewacze wosku do depilacji, autoklawy nie do celów me-
dycznych, autoklawy do celów kosmetycznych, autoklawy 
do sterylizacji, autoklawy elektryczne, filtry do odsysania 
dymu, urządzenia filtrujące do pyłów i dymów, urządzenia 
filtrujące powietrze, suszarki do włosów, ręczne suszarki 
do włosów, stacjonarne suszarki do włosów, suszarki do użyt-
ku domowego, suszarki do włosów do użytku w salonach 
piękności, fryzjerskie suszarki hełmowe, myjnie fryzjerskie 
do użytku w salonach fryzjerskich, chusteczki papierowe 
do demakijażu, płatki papierowe do demakijażu, ręczniki pa-
pierowe do demakijażu, chusteczki papierowe do użytku 
kosmetycznego, ściereczki z celulozy, czyściwa celulozowe 
w postaci jednorazowych ręczników na rolkach, folia, pędzle, 
kuferki kosmetyczne, kuferki na kosmetyki sprzedawane bez 
wyposażenia, kuferki na przybory toaletowe sprzedawane 
bez wyposażenia, fotele, łóżka i taborety do użytku kosme-
tycznego, fotele-leżaki do zabiegów kosmetycznych, stoliki 
do użytku kosmetycznego, parawany, parawany do zabie-
gów kosmetycznych, fotele fryzjerskie, grzebienie, grzebie-
nie elektryczne, szczotki, szczotki do włosów, przyrządy 
do demakijażu, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, 
szmatki do czyszczenia, szmatki do czyszczenia, przemysło-
we, nieelektryczne urządzenia do nakładania i usuwania ma-
kijażu, aplikatory do nakładania makijażu, gąbeczki do nakła-
dania makijażu na twarz, pędzelki do makijażu, szablony 
stosowane przy nakładaniu makijażu, pędzelki do nakładania 
pudru, podkładu, różu, cieni, gąbeczki do makijażu, pędzelki 
do ust, szczoteczki do rzęs, szczoteczki do brwi, przybory 
do celów kosmetycznych, ręczniki, ręczniki fryzjerskie, płatki 
tekstylne do demakijażu, tekstylne chusteczki do demakija-
żu, inne niż nasączane kosmetyki, fizelina, fizeliny wykonane 
z materiałów nietkanych, nietkane materiały tekstylne 
z włókniny, prześcieradła, prześcieradła z papieru, odzież pa-
pierowa, bielizna jednorazowa, bielizna papierowa, papiero-
we stringi, biustonosze, tuniki używane przy zabiegach ko-
smetycznych, fartuchy i peleryny fryzjerskie, spinki 
do włosów, elastyczne opaski do włosów, kubki, torby, dłu-
gopisy, ręczniczki frotte, zegary ścienne, kalendarze, fartuszki 
kosmetyczne, smyczki, breloczki, usługi prowadzenia skle-
pów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni interneto-
wych, aukcji internetowych i agencji importowo-eksporto-
wych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie.

(210) 475018 (220) 2017 08 04
(731) FUNDACJA MAMO PRACUJ, Kraków

(540) MAMOPRACUJ.PL JEŚLI CHCESZ!

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.06, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08
(510), (511) 35 reklama w Internecie dla osób trzecich, 
w szczególności udostępnianie powierzchni reklamowej on-
-line, tworzenie tekstów reklamowych, redagowanie tekstów 
reklamowych, publikacja tekstów reklamowych, usługi infor-
macji o rynku pracy dla mam, 41 opracowywanie i publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe w Internecie, 
udzielanie informacji edukacyjnych z komputerowej bazy 
danych i za pośrednictwem Internetu w celu powrotu mam 
na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziec-
ka, usługi edukacyjne związane z powrotem mam na rynek 
pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, organi-
zowanie spotkań, warsztatów i konferencji.

(210) 475019 (220) 2017 08 04
(731) WACHOWICZ MARCIN, Warszawa
(540) AïOLI
(510), (511) 9 płyty kompaktowe z muzyką, muzyka, filmy 
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obra-
zowych utrwalone na nośnikach, 25 ubrania, odzież, ubrania 
dla szefów kuchni, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapio-
ka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa, drożdże, 
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, w tym ocet winny, 
sosy, przyprawy, lód, kanapki, naleśniki, pizza, ciasto na placki 
i pizze, quiche, herbatniki, ciasta, suchary słodycze, czekola-
da, napoje na bazie kakao, herbaty i czekolady, dania gotowe 
i wytrawne przekąski, 41 organizacja imprez sportowych, 
usługi edukacyjne związane z kuchnią, 43 usługi restauracyj-
ne, usługi barowe, restauracjo-kawiarnie, kafeterie, stołówki, 
bary szybkiej obsługi i bary (snack bary), restauracje samoob-
sługowe, restauracje, usługi doradcze dotyczące żywności, 
przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania 
na zewnątrz, serwowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, zapewnianie żywności i napojów w restaura-
cjach, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 475022 (220) 2017 08 04
(731) STOWARZYSZENIE KLASTER BLEDOW, Błędów
(540) amela

(531) 26.01.02, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.12, 
29.01.12, 27.05.01

(510), (511) 29 owoce gotowane, owoce konserwowane, 
owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owo-
ce w puszkach, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, 
warzywa suszone, warzywa w puszkach, 30 owocowe (gala-
retki -) [słodycze], 31 warzywa świeże, owoce świeże, owoce 
cytrusowe świeże, 32 owocowe nektary, bezalkoholowe.
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(210) 475031 (220) 2017 08 04
(731) MARJANOWSKI JAN PRZEDSIĘBIORSTWO MARCOR, 

Gdańsk
(540) MARCOR Woda w dobrej kondycji

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 1 mieszanki filtracyjne, pomocnicze środki filtru-
jące do oczyszczania płynów, związki chemiczne do użytku 
przy usuwaniu ciał stałych z wody podczas filtracji, substan-
cje stałe do filtracji gazowej, materiały filtracyjne będące 
preparatami chemicznymi, środki filtracyjne będące sub-
stancjami roślinnymi, 11 instalacje do oczyszczania, odsa-
lania i uzdatniania wody, elementy filtrujące do przelewów 
zbiorników z wodą, filtry do oczyszczalników wody, filtry 
do oczyszczania wody, filtry do sanitarnych dystrybutorów 
wody, elementy filtrujące do odpowietrzników zbiorników 
z wodą, filtry do urządzeń wodnych, filtry do urządzeń za-
opatrujących w wodę, filtry do uzdatniania wody, filtry elek-
trostatyczne do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, filtry 
do wody do użytku przemysłowego, filtry do wody, urządze-
nia filtracyjne do instalacji zaopatrujących w wodę, 40 uzdat-
nianie wody, demineralizowanie wody, kontrola zanieczysz-
czeń wody, oczyszczanie wody, odsalanie wody, regeneracja 
wody, usługi uzdatniania i oczyszczania wody, udzielanie in-
formacji dotyczących usług uzdatniania wody, oczyszczanie 
ścieków przemysłowych, usługi w zakresie uzdatniania wody.

(210) 475032 (220) 2017 08 04
(731) SZYDŁOWSKI MARIUSZ PRODECO PPHU,  

Dąbrowa Miszewska
(540) NAPÓJ Woda Redox JONIZOWANA ŻYWA WODA 

ALKALICZNA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 32 napoje wzbogacone substancjami odżyw-
czymi, woda, wody, napoje dla sportowców, niegazowane 
napoje bezalkoholowe, 35 usługi handlu detalicznego w za-
kresie wody, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napo-
jami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z napojami bezalkoholowymi.

(210) 475043 (220) 2017 08 04
(731) NEXON PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SinuCare
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, 
dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, mi-
neralne dodatki do żywności dla celów medycznych i lecz-
niczych, probiotyki, prebiotyki, synbiotyki, parafarmaceutyki, 
witaminy i minerały zawarte w tej klasie, mineralne wody 
do celów leczniczych i medycznych, preparaty ziołowe, zio-
ła, napoje, napary, herbaty lecznicze i medyczne, produkty 
biotechnologiczne i biologiczne dla celów leczniczych i me-
dycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 

żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, kremy, bal-
samy, maści do celów medycznych i leczniczych, środki sani-
tarne do celów leczniczych i medycznych, środki odkażające, 
produkty lecznicze, preparaty wspomagające leczenie, pro-
dukty weterynaryjne.

(210) 475044 (220) 2017 08 04
(731) PODGÓRSKI PAWEŁ PODGÓRSKI GROUP, Warszawa
(540) SOUND AND ME RECORD LABEL

(531) 27.05.01, 29.01.13, 16.01.14, 26.11.11, 26.11.22
(510), (511) 9 nośniki obrazu i dźwięku magnetyczne 
i optyczne nagrane i zapisane, filmy, nagrania dźwięku, ob-
razu i nagrania filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy 
filmowej, taśmy video i taśmy magnetycznej lub inną dowol-
ną techniką, 41 działalność kulturalna, rozrywka, wystawianie 
i organizowanie przedstawień musicalowych, baletowych, 
teatralnych, koncertów muzycznych, widowisk, innych form 
muzycznych i scenicznych, wystawianie i organizowanie 
przedstawień i występów zespołów muzycznych, musicalo-
wych, tanecznych, teatralnych, grup artystycznych, organi-
zowanie występów aktorskich, imprez rozrywkowych, kultu-
ralnych, konkursów, festiwali, nagrania fonograficzne, usługi 
orkiestry, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, in-
formacja o imprezach kulturalnych i rozrywkowych, usługi 
szkoleniowe, konferencje, zjazdy, kongresy, wystawy, studio 
baletowe, teatralne, wokalne, musicalowe i muzyczne, studio 
tańca, wynajmowanie, użytkowanie i obsługa sal koncerto-
wych, rezerwacja miejsc na spektakle, wystawianie i organi-
zowanie spektakli, musicali, usługi w zakresie prowadzenia 
teatru, usługi w zakresie prowadzenia teatru muzycznego, 
musicalowego, usługi artystów teatralnych, usługi zespo-
łów muzycznych, musicalowych, tanecznych, teatralnych 
i grup artystycznych, pisanie scenariuszy, organizowanie ba-
lów, koncertów, konkursów, nagrywanie filmów, rezerwacja 
miejsc na spektakle, usługi dystrybucji biletów, obsługa sal 
teatralnych, wynajmowanie sal teatralnych, wypożyczanie 
dekoracji i aparatury oświetleniowej do dekoracji teatral-
nych, wypożyczanie strojów teatralnych, wypożyczanie ko-
stiumów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, produkcja 
nagrań dźwiękowych, publikowanie książek, publikowanie 
wydawnictw multimedialnych, nauczanie, edukacja, usługi 
kształcenia z zakresu aktorstwa, musicalu, wokalistyki i tań-
ca, organizowanie i prowadzenie warsztatów dla artystów, 
dzieci i młodzieży, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
muzycznych, musicalowych, tanecznych, teatralnych i arty-
stycznych, organizowanie festiwali wokalnych, tanecznych, 
artystycznych i musicalowych, usługi związane z kształce-
niem dzieci, młodzieży i dorosłych, usługi studiów nagrań, 
wynajem studiów nagrań, produkcja dzieł muzycznych 
w studio nagrań, usługi studiów nagrań w zakresie produkcji 
dysków z dźwiękiem.
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(210) 475079 (220) 2017 08 07
(731) KUBIAK MARIUSZ, Rybnik
(540) NENESS
(510), (511) 3 ekstrakty kwiatowe, perfumy, perfumy do ce-
ramiki, preparaty do odymiania, perfumy do tektury, perfu-
my do zastosowań przemysłowych, perfumy w płynie, per-
fumy w postaci stałej, zapachy, 35 sprzedaż następujących 
towarów: ekstrakty kwiatowe, perfumy, perfumy do cera-
miki, preparaty do odymiania, perfumy do tektury, perfumy 
do zastosowań przemysłowych, perfumy w płynie, perfumy 
w postaci stałej, zapachy.

(210) 475080 (220) 2017 08 07
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) SweetFit
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suple-
menty diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety 
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, 
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety za-
wierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany, 
suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suple-
menty diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty diete-
tyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z wi-
tamin, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje mine-
ralne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy diete-
tyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów, 
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami 
dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szcze-
gólnych wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe, 
dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, tabletki wspomagające od-
chudzanie, preparaty medyczne do odchudzania, prepara-
ty pobudzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące 
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki 
odżywcze, 25 apaszki, bandany na szyję, bermudy, bielizna 
termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot, bluzy sportowe, 
bluzy sportowe z kapturem, czapki i czapeczki sportowe, 
bokserki, kąpielówki, kostiumy, kombinezony, komplety 
do joggingu [odzież], koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, 
koszulki piłkarskie, kurtki, odzież do biegania, odzież dla ro-
werzystów, odzież sportowa, odzież gimnastyczna, 30 ka-
kao, kakaowe napoje, mieszanki kakaowe, kakao w proszku, 
wyroby z kakao, preparaty z kakao, cukierki z kakao, napoje 
zawierające kakao, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, 
preparaty na bazie kakao, żywność na bazie kakao, rozpusz-
czalne kakao w proszku, napoje mrożone na bazie kakao, 
pasty do sporządzania napojów kakaowych, kawa, herba-
ta, kakao i namiastki tych towarów, składniki na bazie kakao 
do produktów cukierniczych, napoje gazowane [na bazie 
kawy, kakao lub czekolady], ekstrakty z kakao do stosowania 
jako aromaty do napojów, ekstrakty z kakao do stosowania 
jako aromaty do artykułów spożywczych, 32 napoje dla 
sportowców, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, 35 usługi handlu 
detalicznego w zakresie żywności, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetyczny-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami 
diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napo-
jami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związ-

ku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czeko-
ladą, usługi w zakresie administrowania działalnością gospo-
darczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za pomocą Internetu, usługi handlu elektronicznego, mia-
nowicie dostarczanie informacji o produktach za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych 
i sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu promowanie 
handlu elektronicznego.

(210) 475081 (220) 2017 08 07
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) AllWear
(510), (511) 25 apaszki, bandany na szyję, bermudy, bielizna 
termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot, bluzy sportowe, 
bluzy sportowe z kapturem, czapki i czapeczki sportowe, 
bokserki, kąpielówki, kostiumy, kombinezony, komplety 
do joggingu [odzież], koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, 
koszulki piłkarskie, kurtki, odzież do biegania, odzież dla ro-
werzystów, odzież sportowa, odzież gimnastyczna.

(210) 475084 (220) 2017 08 07
(731) SEWERYN IZABELA CARZONI, Radom
(540) carzoni.pl GROUP

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.01.04, 03.01.16
(510), (511) 37 specjalistyczne sprzątanie budynków 
i obiektów przemysłowych, usługi porządkowe, sprzątanie 
i czyszczenie pomieszczeń, sprzątanie obiektów biurowych, 
handlowych, banków, hoteli, usługi porządkowe po budo-
wach lub remontach, mycie okien, pranie i czyszczenie na-
wierzchni podłogowych, posadzek, wykładzin, dywanów, 
czyszczenie wykładzin metodą ekstrakcyjną oraz metodą 
suchej piany, konserwacja posadzek, impregnowanie posa-
dzek, impregnowanie wykładzin, sprzątanie i czyszczenie 
powierzchni zewnętrznej budynków, mycie okien metodą 
alpinistyczną, usuwanie graffiti, zabezpieczanie powierzchni 
przed graffiti, krystalizacja marmuru, utwardzanie posadzek 
betonowych, zabezpieczanie posadzek przed ścieraniem 
i pyleniem, wynajmowanie sprzętu czyszczącego i konser-
wacyjnego, instalowanie, konserwacja i naprawy maszyn 
i urządzeń do czyszczenia, mycia, zamiatania i odkurzania, 
odśnieżanie i usuwanie śliskości, specjalistyczne malowanie 
hal produkcyjnych i pomieszczeń, oznaczeń poziomych, pól 
okładczych, 39 przepakowywanie, etykietowanie, oklejanie, 
44 projektowanie i organizowanie terenów zielonych, ko-
szenie, karczowanie, wycinka i podcinka drzew i krzewów, 
nasadzenia.

(210) 475085 (220) 2017 08 07
(731) SEWERYN IZABELA CARZONI, Radom
(540) CARZONI
(510), (511) 37 specjalistyczne sprzątanie budynków 
i obiektów przemysłowych, usługi porządkowe, sprzątanie 
i czyszczenie pomieszczeń, sprzątanie obiektów biurowych, 
handlowych, banków, hoteli, usługi porządkowe po budo-
wach lub remontach, mycie okien, pranie i czyszczenie na-
wierzchni podłogowych, posadzek, wykładzin, dywanów, 
czyszczenie wykładzin metodą ekstrakcyjną oraz metodą 
suchej piany, konserwacja posadzek, impregnowanie posa-
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dzek, impregnowanie wykładzin, sprzątanie i czyszczenie 
powierzchni zewnętrznej budynków, mycie okien metodą 
alpinistyczną, usuwanie graffiti, zabezpieczanie powierzchni 
przed graffiti, krystalizacja marmuru, utwardzanie posadzek 
betonowych, zabezpieczanie posadzek przed ścieraniem 
i pyleniem, wynajmowanie sprzętu czyszczącego i konser-
wacyjnego, instalowanie, konserwacja i naprawy maszyn 
i urządzeń do czyszczenia, mycia, zamiatania i odkurzania, 
odśnieżanie i usuwanie śliskości, specjalistyczne malowanie 
hal produkcyjnych i pomieszczeń, oznaczeń poziomych, pól 
okładczych, 39  przepakowywanie, etykietowanie, oklejanie, 
44 projektowanie i organizowanie terenów zielonych, ko-
szenie, karczowanie, wycinka i podcinka drzew i krzewów, 
nasadzenia.

(210) 475086 (220) 2017 08 07
(731) VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzęsacz
(540) Landscape

(531) 06.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 kwiaty i rośliny ozdobne kwiatowe oraz 
bezkwiatowe w doniczkach i pojemnikach, drzewa igla-
ste i krzewy ozdobne, w doniczkach i pojemnikach, rośliny 
lecznicze w doniczkach i pojemnikach, cebulki kwiatowe, 
sadzonki i nasiona roślin i kwiatów, zioła świeże, warzywa 
świeże, sadzonki roślin owocowych, kwiaty i rośliny suszone 
do dekoracji.

(210) 475090 (220) 2017 08 07
(731) SWEETPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaskocz
(540) DESSElove

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 29 bita śmietana, bita śmietana do dekoracji 
na bazie produktów mlecznych, desery mleczne, desery 
na bazie sztucznego mleka, desery wykonane z produktów 
mlecznych, jaja w proszku, koktajle mleczne, krem na bazie 
masła, mleko kokosowe w proszku, mleko w proszku, mleko 
w proszku do celów spożywczych, mleko w proszku o róż-
nych smakach, do przyrządzania napojów, napoje na bazie 
jogurtu, napoje na bazie mleka, napoje na bazie mleka 
o smaku czekolady, napoje na bazie mleka orzechowego, na-
poje na bazie mleka zawierające sok owocowy, puddingi 
na bazie mleka, ser w proszku, śmietana w proszku [produkty 
mleczne], śmietanka do kawy w proszku, 30 angielskie muffi-
ny, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako pod-
stawowy składnik], babeczki, babeczki (ciasto) płaskie, bato-
niki, batoniki cukiernicze, batoniki nugatowe w polewie 
czekoladowej, batoniki z nadzieniem czekoladowym, batoni-
ki z polewą czekoladową, batoniki ze słodkiej pasty z fasoli 
w postaci galaretki [yohkan], batony czekoladowe, batony 
gotowe do spożycia na bazie czekolady, batony lodowe, ba-
tony z orzechów w karmelu, bezy, biszkopty parzone (fagao), 
błyskawiczne mieszanki do lodów, brioszki (drożdżowe bu-

łeczki), brownie [ciastka czekoladowe], budynie deserowe, 
budynie deserowe w proszku, budyń ryżowy, chrupiące 
ciastka z kremem (profiterole), ciasta [słodkie lub słone], cia-
sta czekoladowe, ciasta czekoladowe wykonane z czekola-
dowego biszkoptu, ciasta lodowe, ciasta mrożone, ciasta 
mrożone nadziewane mięsem i warzywami, ciasta na bazie 
pomarańczy, ciasta słodowe, ciasta w polewie czekoladowej, 
ciasta z bakaliami, ciasta z cukierkami, ciasta z dyni, ciasta 
z kremem, ciasta z kremem [cream pie], ciasta z marchwi, cia-
steczka, ciasteczka maślane, ciasteczka z pianką w czekola-
dzie zawierające toffi, ciasteczka z wróżbą, ciastka, ciastka 
czekoladowe, ciastka migdałowe, ciastka owsiane spożyw-
cze, ciastka serowe, ciastka w polewie o smaku czekolado-
wym, ciasto kruche, ciasto migdałowe, ciasto na bazie jaj, 
ciasto na biszkopty, ciasto na słodkie wypieki, ciasto o prze-
dłużonej trwałości, ciasto śliwkowe, ciasto śniadaniowe, cien-
kie ciasto bazowe do tart, cienkie płaty czekoladowe zawie-
rające mielone ziarna kawy, crème brûlées [przypalony 
krem], crème caramel [karmelowy deser], croissant [rogaliki 
z ciasta francuskiego], cukier karmelizowany, cukierek od-
świeżający oddech [słodycze], inny niż do celów farmaceu-
tycznych, cukierki, cukierki (nielecznicze -), cukierki (nielecz-
nicze -) z alkoholem, cukierki bez cukru, cukierki ciągutki, 
cukierki czekoladowe, cukierki do żucia, cukierki inne niż 
do celów medycznych, cukierki wykonane ręcznie, cukierki 
z kakao, cukierki z karmelem, czekolada, czekolada bez-
mleczna, czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, cze-
kolada mleczna, czekolada mleczna w tabliczkach, czekolada 
na polewy lub posypki, czekolada nielecznicza, czekolada 
pitna, czekolada w proszku, czekolada z alkoholem, czekola-
da z bąbelkami, czekoladki, czekoladki umieszczone w kalen-
darzu adwentowym, czekoladki w kształcie koników mor-
skich, czekoladki w kształcie muszelek, czekoladki w kształcie 
pralinek, czekoladki wykonane z cukru, czekoladki z likierem, 
czekoladki z nadzieniem, czekoladki z nadzieniem o smaku 
miętowym, czekoladki z nadzieniem piankowym, czekolado-
wa kawa, czekoladowe dodatki smakowe, czekoladowe fon-
due, czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produk-
tów mlecznych lub warzyw, czekoladowe ozdoby do ciast, 
czekoladowe wafle karmelowe, czekoladowe wyroby cukier-
nicze nielecznicze, czekoladowe wyroby cukiernicze zawie-
rające praliny, dekoracje cukiernicze do ciast, dekoracje 
do ciast wykonane z cukru kandyzowanego, dekoracje z cze-
kolady do wyrobów cukierniczych, dekoracje z czekolady 
na choinki, desery lodowe, desery z muesli, desery z warstwą 
lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], drażetki [nieme-
dyczne wyroby cukiernicze], duńskie ciastka maślane, ekierki, 
ekstrakty czekoladowe, ekstrakty czekoladowe do przygoto-
wywania napojów, ekstrakty kakaowe do spożycia przez lu-
dzi, ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy, eks-
trakty z kakao do stosowania jako aromaty do napojów, 
foremki z czekolady [do wypełniania], gofry, gofry czekolado-
we, gofry z polewą czekoladową, gorąca czekolada, gotowa-
ne wyroby cukiernicze, gotowe desery [na bazie czekolady], 
gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe desery [wyro-
by piekarnicze], gotowe do spożycia puddingi, gotowe 
spody do ciast, herbatniki, herbatniki czekoladowe, herbatni-
ki do sera, herbatniki o smaku owocowym, herbatniki oblane 
czekoladą, herbatniki owsiane spożywcze, herbatniki petit-
-beurre, herbatniki słodowe do spożycia przez ludzi, herbat-
niki w polewie czekoladowej, herbatniki w połowie oblane 
polewą czekoladową, herbatniki z polewą lukrową, herbatni-
ki zawierające owoce, herbatniki zawierające składniki o sma-
ku czekoladowym, herbatniki zbożowe do spożycia przez 
ludzi, imitacje kremu budyniowego, jabłka w cieście, jabłka 
w słodkiej polewie, jadalne lody owocowe, jadalne wafle, jaj-
ka czekoladowe, japońskie biszkopty (kasutera), jogurt mro-
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żony (mrożone wyroby cukiernicze), jogurt mrożony [lody 
spożywcze], kakao, kakao [palone, w proszku, granulowane 
lub w napojach], kakao do sporządzania napojów, kakao 
w proszku, kakaowe napoje, karmel, karmelki [cukierki], kar-
melki miękkie, karmelki twarde [słodycze], karmelki twarde 
lukrowane, karmelki z nadzieniem, kawałeczki czekolady 
do deserów, kawałki ciast, kremy bawarskie, kremy budynio-
we custard [pieczone desery], kremy czekoladowe, kremy 
czekoladowe do smarowania, kremy na bazie kakao w posta-
ci past do smarowania, krokiety po chińsku, krówka (cukie-
rek), krówki czekoladowe, kruche ciastka (herbatniki), kruche 
ciastka maślane częściowo oblane czekoladą, kruche ciastka 
maślane częściowo oblane polewą o smaku czekoladowym, 
kruche ciastka maślane w polewie o smaku czekoladowym, 
kruche ciastka maślane z polewą czekoladową, kruche ciasto, 
kruche rurki (chińska przekąska), kukurydza prażona [po-
pcorn], kukurydza prażona w kuchence mikrofalowej, lizaki, 
lizaki lodowe, lizaki lodowe o smaku mlecznym, lizaki lodo-
we zawierające mleko, lizaki mrożone, lodowe słodycze, lo-
dowe wyroby cukiernicze, lody, lody bez mleka, lody mlecz-
ne, lody mleczne [lody], lody na bazie jogurtu [lody jako 
główny składnik], lody na patyku, lody o smaku czekolado-
wym, lody owocowe, lody owocowe w postaci batonów, 
lody spożywcze, lody spożywcze i lód, lody truflowe, lody 
typu sandwich, lody w proszku, lody wielosmakowe, lody 
włoskie, lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, 
lody z owocami, lody zawierające czekoladę, lukrecja, lukro-
wane biszkopty, lukrowane ciasta z owocami, lukrowane cia-
sto, magdalenki, makaroniki (ciastka), makaroniki [wyroby 
cukiernicze], marcepan, marcepan w czekoladzie, mieszanki 
do lodów, mieszanki do lukrowania, mieszanki do oranżady 
w proszku, mieszanki do przyrządzania lodowych wyrobów 
cukierniczych, mieszanki do przyrządzania mrożonych wyro-
bów cukierniczych, mieszanki do przyrządzania produktów 
lodowych, mieszanki do sporządzania lodów, mieszanki 
do sporządzania lodów wodnych, mieszanki kakaowe, mie-
szanki kheer (pudding ryżowy), mieszanki na ciastka, mie-
szanki na lukier, mieszanki na sorbety [lody], migdały w cu-
krze, migdały w polewie czekoladowej, miodowe cukierki 
(nie do celów medycznych), mleczne wyroby cukiernicze, 
mrożone ciasta jogurtowe, mrożone kremy budyniowe, mro-
żone mleczne desery w formie batonów, mrożone mleczne 
wyroby cukiernicze, mrożone płaty ciasta, mrożone produk-
ty z ciasta nadziewane warzywami, mrożone torty jogurto-
we, mrożone wyroby cukiernicze na patyku, mrożone wyro-
by cukiernicze zawierające lody, mrożone wyroby 
piekarnicze, musy, musy (słodycze), musy (wyroby cukierni-
cze), musy czekoladowe, musy deserowe, muszelki z ciasta, 
nadzienie do słodyczy, nadziewana czekolada, naleśniki 
[cienkie], napoje czekoladowe, napoje czekoladowe z mle-
kiem, napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekola-
dy], napoje kakaowe z mlekiem, napoje mrożone na bazie 
czekolady, napoje mrożone na bazie kakao, napoje mrożone 
na bazie kawy, napoje na bazie czekolady, z mlekiem, napoje 
na bazie kakao, napoje o smaku czekoladowym, napoje skła-
dające się głównie z czekolady, napoje składające się głównie 
z kakao, napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzo-
ne z kakao, napoje w proszku zawierające kakao, napoje z lo-
dów, napoje zawierające czekoladę, napoje zawierające ka-
kao, napoleonki, nielecznicze draże, nielecznicze mączne 
wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, nielecznicze 
mączne wyroby cukiernicze w polewie z imitacji czekolady, 
nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające czeko-
ladę, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające 
imitację czekolady, nielecznicze miętowe wyroby cukierni-
cze, nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety 
polegającej na kontrolowaniu kalorii, nielecznicze wyroby 

cukiernicze, nielecznicze wyroby cukiernicze o smaku mlecz-
nym, nielecznicze wyroby cukiernicze w formie galaretki, 
nielecznicze wyroby cukiernicze w kształcie jajek, nieleczni-
cze wyroby cukiernicze z mąki, nielecznicze wyroby cukierni-
cze z nadzieniem z toffi, nielecznicze wyroby cukiernicze za-
wierające czekoladę, nielecznicze wyroby cukiernicze 
zawierające mleko, nieupieczone ciasto bez nadzienia, nu-
gat, oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], ornamenty 
choinkowe jadalne], orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy 
macadamia w polewie czekoladowej, orzechy w czekola-
dzie, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], orzechy w po-
lewie czekoladowej, orzeszki ziemne zatopione w karmelo-
wym batoniku, owoce pod kruszonką, owoce w polewie 
czekoladowej, owocowe (galaretki -) [słodycze], owocowe 
lody, ozdoby choinkowe jadalne], pałeczki lukrecjowe [wyro-
by cukiernicze], pałeczki z orzechami pekan, pasty czekola-
dowe, pasty czekoladowe [do smarowania], pasty czekola-
dowe do chleba, pasty czekoladowe do smarowania 
zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pasty z czeko-
lady i orzechów do smarowania kanapek, pastylki cukierni-
cze do pieczenia, pączki, pianki, pianki cukrowe [wyroby cu-
kiernicze], piankowe pastylki na bazie cukru, piankowe 
słodycze na bazie cukru, pierniczki, piernik, placki, placki [cia-
sta] z nadzieniem owocowym, placki bez mięsa, placki z na-
dzieniem z warzyw, pływające wyspy [deser], podłużne bisz-
kopty [ciastka], polewa lub posypka czekoladowa, polewy 
piankowe, posypka [koraliki kolorowego cukru], posypka 
czekoladowa, pralinki, praliny wytworzone z czekolady, prali-
ny z płynnym nadzieniem, praliny z waflem, precle pokryte 
czekoladą, precle polane czekoladą, preparaty do produkcji 
słodyczy, preparaty do sporządzania napojów [na bazie cze-
kolady], preparaty do sporządzania napojów [na bazie ka-
kao], preparaty do sporządzania napojów czekoladowych 
o smaku bananowym, preparaty do sporządzania napojów 
czekoladowych o smaku toffi, preparaty do sporządzania na-
pojów o smaku czekoladowym, preparaty na bazie kakao, 
produkty cukiernicze uformowane z czekolady, produkty lo-
dowe na bazie soi, produkty na bazie czekolady, proszki 
do przygotowania lodów, proszki do sporządzania lodów, 
przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, 
przekąski w postaci ciast owocowych, pudding ryżowy, pud-
ding z chleba, pudding z kaszy manny, puddingi, puddingi 
bożonarodzeniowe [tradycyjna angielska potrawa], puddingi 
do użytku jako desery, puddingi ryżowe, puddingi ryżowe 
zawierające rodzynki i gałkę muszkatołową, quiche [tarty], 
rogaliki, rozpuszczalne kakao w proszku, rożki do lodów, rurki 
waflowe [ciastka], ryż na mleku, samosy, sernik, składniki 
na bazie kakao do produktów cukierniczych, słodkie babecz-
ki panettone, słodkie bułeczki typu muffin, słodkie dekoracje 
do ciast, słodkie drożdżowe bułki duńskie, słodkie herbatniki 
do spożycia przez ludzi, słodkie sosy do deserów na bazie 
mleka i żółtek (custard), słodkie wyroby cukiernicze (nie dla 
celów medycznych), słodycze (nielecznicze -) na bazie alko-
holu, słodycze (nielecznicze -) na bazie miodu, słodycze [cu-
kierki], słodycze bez cukru, słodycze czekoladowe, słodycze 
do żucia, słodycze gotowane, słodycze lodowe, słodycze lo-
dowe w postaci lizaków, słodycze na bazie mąki ziemniacza-
nej, słodycze nielecznicze, słodycze o smaku lukrecji, słody-
cze o smaku mięty (nielecznicze -), słodycze o smaku 
owocowym, słodycze piankowe, słodycze słodzone ksylito-
lem, słodycze z żeńszeniem, słodycze zawierające owoce, 
smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, smażone cia-
steczka, smażone ciasteczka plecione, solone wafelki, sorbe-
ty, sos czekoladowy, spody do tarty, spożywcze (lody -), sub-
stancje do wiązania lodów, substytut marcepanu, substytuty 
czekolady, substytuty lodów, substytuty lodów na bazie soi, 
sucharki, suchary, suchary wojskowe, suflety deserowe, syro-
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py czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie 
czekolady, szarlotka, sztuczna czekolada, środki wiążące 
do lodów spożywczych, świeże placki [ciasta], tarty, tarty 
(słodkie lub słone), tarty (z owocami), tarty jajeczne, tarty so-
lone, tarty z jabłkami, tarty z kremem jajecznym custard, tar-
ty z melasą, tarty z polewą, tiramisu, toffi, toffi o strukturze 
plastra miodu, tort lodowy, torty Pawłowej o smaku orze-
chów laskowych, torty Pawłowej z orzechami laskowymi, 
torty truskawkowe, trufle (rumowe) [wyroby cukiernicze], 
trufle [wyroby cukiernicze], trufle czekoladowe, turecki przy-
smak w polewie czekoladowej, wafelki, wafelki [artykuły spo-
żywcze], wafelki do lodów (w kształcie stożka), wafelki w po-
lewie czekoladowej, wafle czekoladowe, wafle ryżowe 
w polewie czekoladowej, warzywa w cieście, wata cukrowa, 
wiedeńskie wypieki, wiórki do wyrobów cukierniczych z ma-
sła orzechowego, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, 
wyroby ciastkarskie z makiem, wyroby ciastkarskie z owoca-
mi, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze czekoladowe 
o smaku praliny, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecz-
nych choinek, wyroby cukiernicze lukrowane (nie dla celów 
medycznych), wyroby cukiernicze mrożone, wyroby cukier-
nicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orze-
chów arachidowych, wyroby cukiernicze na bazie pomarań-
czy, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, 
wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, wyroby cukier-
nicze o smaku miętowym (nielecznicze -), wyroby cukierni-
cze płynne, wyroby cukiernicze w kształcie tabliczek, wyroby 
cukiernicze w polewie cukrowej, wyroby cukiernicze w pole-
wie czekoladowej, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby 
cukiernicze z mąki, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, 
wyroby cukiernicze z nadzieniem zawierającym wino, wyro-
by cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, wyroby 
cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, wyroby cu-
kiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze zawierające 
galaretkę, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wyroby 
lodowe, wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze zawierające 
kremy, wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, wyro-
by piekarnicze zawierające owoce, wyroby z kakao, ziarna 
kawy powlekane cukrem, żelki, żywność na bazie kakao, 
żywność zawierająca kakao [jako główny składnik], 35 usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z kakao, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z lodami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecz-
nymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierni-
czymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami 
piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, 
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związ-
ku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami 
spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słody-
czy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z deserami, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z kakao, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z lodami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi sprze-

daży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarni-
czymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami 
spożywczymi.
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(731) SWEETPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaskocz
(540) ZASKOCZ

(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 29 bita śmietana, bita śmietana do dekoracji 
na bazie produktów mlecznych, desery mleczne, desery 
na bazie sztucznego mleka, desery wykonane z produktów 
mlecznych, jaja w proszku, koktajle mleczne, krem na bazie 
masła, mleko kokosowe w proszku, mleko w proszku, mleko 
w proszku do celów spożywczych, mleko w proszku o róż-
nych smakach, do przyrządzania napojów, napoje na bazie 
jogurtu, napoje na bazie mleka, napoje na bazie mleka 
o smaku czekolady, napoje na bazie mleka orzechowego, na-
poje na bazie mleka zawierające sok owocowy, puddingi 
na bazie mleka, ser w proszku, śmietana w proszku [produkty 
mleczne], śmietanka do kawy w proszku, 30 angielskie muffi-
ny, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako pod-
stawowy składnik], babeczki, babeczki (ciasto) płaskie, bato-
niki, batoniki cukiernicze, batoniki nugatowe w polewie 
czekoladowej, batoniki z nadzieniem czekoladowym, batoni-
ki z polewą czekoladową, batoniki ze słodkiej pasty z fasoli 
w postaci galaretki [yohkan], batony czekoladowe, batony 
gotowe do spożycia na bazie czekolady, batony lodowe, ba-
tony z orzechów w karmelu, bezy, biszkopty parzone (fagao), 
błyskawiczne mieszanki do lodów, brioszki (drożdżowe bu-
łeczki), brownie [ciastka czekoladowe], budynie deserowe, 
budynie deserowe w proszku, budyń ryżowy, chrupiące 
ciastka z kremem (profiterole), ciasta [słodkie lub słone], cia-
sta czekoladowe, ciasta czekoladowe wykonane z czekola-
dowego biszkoptu, ciasta lodowe, ciasta mrożone, ciasta 
mrożone nadziewane mięsem i warzywami, ciasta na bazie 
pomarańczy, ciasta słodowe, ciasta w polewie czekoladowej, 
ciasta z bakaliami, ciasta z cukierkami, ciasta z dyni, ciasta 
z kremem, ciasta z kremem [cream pie], ciasta z marchwi, cia-
steczka, ciasteczka maślane, ciasteczka z pianką w czekola-
dzie zawierające toffi, ciasteczka z wróżbą, ciastka, ciastka 
czekoladowe, ciastka migdałowe, ciastka owsiane spożyw-
cze, ciastka serowe, ciastka w polewie o smaku czekolado-
wym, ciasto kruche, ciasto migdałowe, ciasto na bazie jaj, 
ciasto na biszkopty, ciasto na słodkie wypieki, ciasto o prze-
dłużonej trwałości, ciasto śliwkowe, ciasto śniadaniowe, cien-
kie ciasto bazowe do tart, cienkie płaty czekoladowe zawie-
rające mielone ziarna kawy, crème brûlées [przypalony 
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krem], crème caramel [karmelowy deser], croissant [rogaliki 
z ciasta francuskiego], cukier karmelizowany, cukierek od-
świeżający oddech [słodycze], inny niż do celów farmaceu-
tycznych, cukierki, cukierki (nielecznicze -), cukierki (nielecz-
nicze -) z alkoholem, cukierki bez cukru, cukierki ciągutki, 
cukierki czekoladowe, cukierki do żucia, cukierki inne niż 
do celów medycznych, cukierki wykonane ręcznie, cukierki 
z kakao, cukierki z karmelem, czekolada, czekolada bez-
mleczna, czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, cze-
kolada mleczna, czekolada mleczna w tabliczkach, czekolada 
na polewy lub posypki, czekolada nielecznicza, czekolada 
pitna, czekolada w proszku, czekolada z alkoholem, czekola-
da z bąbelkami, czekoladki, czekoladki umieszczone w kalen-
darzu adwentowym, czekoladki w kształcie koników mor-
skich, czekoladki w kształcie muszelek, czekoladki w kształcie 
pralinek, czekoladki wykonane z cukru, czekoladki z likierem, 
czekoladki z nadzieniem, czekoladki z nadzieniem o smaku 
miętowym, czekoladki z nadzieniem piankowym, czekolado-
wa kawa, czekoladowe dodatki smakowe, czekoladowe fon-
due, czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produk-
tów mlecznych lub warzyw, czekoladowe ozdoby do ciast, 
czekoladowe wafle karmelowe, czekoladowe wyroby cukier-
nicze nielecznicze, czekoladowe wyroby cukiernicze zawie-
rające praliny, dekoracje cukiernicze do ciast, dekoracje 
do ciast wykonane z cukru kandyzowanego, dekoracje z cze-
kolady do wyrobów cukierniczych, dekoracje z czekolady 
na choinki, desery lodowe, desery z muesli, desery z warstwą 
lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], drażetki [nieme-
dyczne wyroby cukiernicze], duńskie ciastka maślane, ekierki, 
ekstrakty czekoladowe, ekstrakty czekoladowe do przygoto-
wywania napojów, ekstrakty kakaowe do spożycia przez lu-
dzi, ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy, eks-
trakty z kakao do stosowania jako aromaty do napojów, 
foremki z czekolady [do wypełniania], gofry, gofry czekolado-
we, gofry z polewą czekoladową, gorąca czekolada, gotowa-
ne wyroby cukiernicze, gotowe desery [na bazie czekolady], 
gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe desery [wyro-
by piekarnicze], gotowe do spożycia puddingi, gotowe 
spody do ciast, herbatniki, herbatniki czekoladowe, herbatni-
ki do sera, herbatniki o smaku owocowym, herbatniki oblane 
czekoladą, herbatniki owsiane spożywcze, herbatniki petit-
-beurre, herbatniki słodowe do spożycia przez ludzi, herbat-
niki w polewie czekoladowej, herbatniki w połowie oblane 
polewą czekoladową, herbatniki z polewą lukrową, herbatni-
ki zawierające owoce, herbatniki zawierające składniki o sma-
ku czekoladowym, herbatniki zbożowe do spożycia przez 
ludzi, imitacje kremu budyniowego, jabłka w cieście, jabłka 
w słodkiej polewie, jadalne lody owocowe, jadalne wafle, jaj-
ka czekoladowe, japońskie biszkopty (kasutera), jogurt mro-
żony (mrożone wyroby cukiernicze), jogurt mrożony [lody 
spożywcze], kakao, kakao [palone, w proszku, granulowane 
lub w napojach], kakao do sporządzania napojów, kakao 
w proszku, kakaowe napoje, karmel, karmelki [cukierki], kar-
melki miękkie, karmelki twarde [słodycze], karmelki twarde 
lukrowane, karmelki z nadzieniem, kawałeczki czekolady 
do deserów, kawałki ciast, kremy bawarskie, kremy budynio-
we custard [pieczone desery], kremy czekoladowe, kremy 
czekoladowe do smarowania, kremy na bazie kakao w posta-
ci past do smarowania, krokiety po chińsku, krówka (cukie-
rek), krówki czekoladowe, kruche ciastka (herbatniki), kruche 
ciastka maślane częściowo oblane czekoladą, kruche ciastka 
maślane częściowo oblane polewą o smaku czekoladowym, 
kruche ciastka maślane w polewie o smaku czekoladowym, 
kruche ciastka maślane z polewą czekoladową, kruche ciasto, 
kruche rurki (chińska przekąska), kukurydza prażona [po-
pcorn], kukurydza prażona w kuchence mikrofalowej, lizaki, 
lizaki lodowe, lizaki lodowe o smaku mlecznym, lizaki lodo-

we zawierające mleko, lizaki mrożone, lodowe słodycze, lo-
dowe wyroby cukiernicze, lody, lody bez mleka, lody mlecz-
ne, lody mleczne [lody], lody na bazie jogurtu [lody jako 
główny składnik], lody na patyku, lody o smaku czekolado-
wym, lody owocowe, lody owocowe w postaci batonów, 
lody spożywcze, lody spożywcze i lód, lody truflowe, lody 
typu sandwich, lody w proszku, lody wielosmakowe, lody 
włoskie, lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, 
lody z owocami, lody zawierające czekoladę, lukrecja, lukro-
wane biszkopty, lukrowane ciasta z owocami, lukrowane cia-
sto, magdalenki, makaroniki (ciastka), makaroniki [wyroby 
cukiernicze], marcepan, marcepan w czekoladzie, mieszanki 
do lodów, mieszanki do lukrowania, mieszanki do oranżady 
w proszku, mieszanki do przyrządzania lodowych wyrobów 
cukierniczych, mieszanki do przyrządzania mrożonych wyro-
bów cukierniczych, mieszanki do przyrządzania produktów 
lodowych, mieszanki do sporządzania lodów, mieszanki 
do sporządzania lodów wodnych, mieszanki kakaowe, mie-
szanki kheer (pudding ryżowy), mieszanki na ciastka, mie-
szanki na lukier, mieszanki na sorbety [lody], migdały w cu-
krze, migdały w polewie czekoladowej, miodowe cukierki 
(nie do celów medycznych), mleczne wyroby cukiernicze, 
mrożone ciasta jogurtowe, mrożone kremy budyniowe, mro-
żone mleczne desery w formie batonów, mrożone mleczne 
wyroby cukiernicze, mrożone płaty ciasta, mrożone produk-
ty z ciasta nadziewane warzywami, mrożone torty jogurto-
we, mrożone wyroby cukiernicze na patyku, mrożone wyro-
by cukiernicze zawierające lody, mrożone wyroby 
piekarnicze, musy, musy (słodycze), musy (wyroby cukierni-
cze), musy czekoladowe, musy deserowe, muszelki z ciasta, 
nadzienie do słodyczy, nadziewana czekolada, naleśniki 
[cienkie], napoje czekoladowe, napoje czekoladowe z mle-
kiem, napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekola-
dy], napoje kakaowe z mlekiem, napoje mrożone na bazie 
czekolady, napoje mrożone na bazie kakao, napoje mrożone 
na bazie kawy, napoje na bazie czekolady, z mlekiem, napoje 
na bazie kakao, napoje o smaku czekoladowym, napoje skła-
dające się głównie z czekolady, napoje składające się głównie 
z kakao, napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzo-
ne z kakao, napoje w proszku zawierające kakao, napoje z lo-
dów, napoje zawierające czekoladę, napoje zawierające ka-
kao, napoleonki, nielecznicze draże, nielecznicze mączne 
wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, nielecznicze 
mączne wyroby cukiernicze w polewie z imitacji czekolady, 
nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające czeko-
ladę, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające 
imitację czekolady, nielecznicze miętowe wyroby cukierni-
cze, nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety 
polegającej na kontrolowaniu kalorii, nielecznicze wyroby 
cukiernicze, nielecznicze wyroby cukiernicze o smaku mlecz-
nym, nielecznicze wyroby cukiernicze w formie galaretki, 
nielecznicze wyroby cukiernicze w kształcie jajek, nieleczni-
cze wyroby cukiernicze z mąki, nielecznicze wyroby cukierni-
cze z nadzieniem z toffi, nielecznicze wyroby cukiernicze za-
wierające czekoladę, nielecznicze wyroby cukiernicze 
zawierające mleko, nieupieczone ciasto bez nadzienia, nu-
gat, oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], ornamenty 
choinkowe jadalne], orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy 
macadamia w polewie czekoladowej, orzechy w czekola-
dzie, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], orzechy w po-
lewie czekoladowej, orzeszki ziemne zatopione w karmelo-
wym batoniku, owoce pod kruszonką, owoce w polewie 
czekoladowej, owocowe (galaretki -) [słodycze], owocowe 
lody, ozdoby choinkowe jadalne], pałeczki lukrecjowe [wyro-
by cukiernicze], pałeczki z orzechami pekan, pasty czekola-
dowe, pasty czekoladowe [do smarowania], pasty czekola-
dowe do chleba, pasty czekoladowe do smarowania 
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zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pasty z czeko-
lady i orzechów do smarowania kanapek, pastylki cukierni-
cze do pieczenia, pączki, pianki, pianki cukrowe [wyroby cu-
kiernicze], piankowe pastylki na bazie cukru, piankowe 
słodycze na bazie cukru, pierniczki, piernik, placki, placki [cia-
sta] z nadzieniem owocowym, placki bez mięsa, placki z na-
dzieniem z warzyw, pływające wyspy [deser], podłużne bisz-
kopty [ciastka], polewa lub posypka czekoladowa, polewy 
piankowe, posypka [koraliki kolorowego cukru], posypka 
czekoladowa, pralinki, praliny wytworzone z czekolady, prali-
ny z płynnym nadzieniem, praliny z waflem, precle pokryte 
czekoladą, precle polane czekoladą, preparaty do produkcji 
słodyczy, preparaty do sporządzania napojów [na bazie cze-
kolady], preparaty do sporządzania napojów [na bazie ka-
kao], preparaty do sporządzania napojów czekoladowych 
o smaku bananowym, preparaty do sporządzania napojów 
czekoladowych o smaku toffi, preparaty do sporządzania na-
pojów o smaku czekoladowym, preparaty na bazie kakao, 
produkty cukiernicze uformowane z czekolady, produkty lo-
dowe na bazie soi, produkty na bazie czekolady, proszki 
do przygotowania lodów, proszki do sporządzania lodów, 
przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, 
przekąski w postaci ciast owocowych, pudding ryżowy, pud-
ding z chleba, pudding z kaszy manny, puddingi, puddingi 
bożonarodzeniowe [tradycyjna angielska potrawa], puddingi 
do użytku jako desery, puddingi ryżowe, puddingi ryżowe 
zawierające rodzynki i gałkę muszkatołową, quiche [tarty], 
rogaliki, rozpuszczalne kakao w proszku, rożki do lodów, rurki 
waflowe [ciastka], ryż na mleku, samosy, sernik, składniki 
na bazie kakao do produktów cukierniczych, słodkie babecz-
ki panettone, słodkie bułeczki typu muffin, słodkie dekoracje 
do ciast, słodkie drożdżowe bułki duńskie, słodkie herbatniki 
do spożycia przez ludzi, słodkie sosy do deserów na bazie 
mleka i żółtek (custard), słodkie wyroby cukiernicze (nie dla 
celów medycznych), słodycze (nielecznicze -) na bazie alko-
holu, słodycze (nielecznicze -) na bazie miodu, słodycze [cu-
kierki], słodycze bez cukru, słodycze czekoladowe, słodycze 
do żucia, słodycze gotowane, słodycze lodowe, słodycze lo-
dowe w postaci lizaków, słodycze na bazie mąki ziemniacza-
nej, słodycze nielecznicze, słodycze o smaku lukrecji, słody-
cze o smaku mięty (nielecznicze -), słodycze o smaku 
owocowym, słodycze piankowe, słodycze słodzone ksylito-
lem, słodycze z żeńszeniem, słodycze zawierające owoce, 
smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, smażone cia-
steczka, smażone ciasteczka plecione, solone wafelki, sorbe-
ty, sos czekoladowy, spody do tarty, spożywcze (lody -), sub-
stancje do wiązania lodów, substytut marcepanu, substytuty 
czekolady, substytuty lodów, substytuty lodów na bazie soi, 
sucharki, suchary, suchary wojskowe, suflety deserowe, syro-
py czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie 
czekolady, szarlotka, sztuczna czekolada, środki wiążące 
do lodów spożywczych, świeże placki [ciasta], tarty, tarty 
(słodkie lub słone), tarty (z owocami), tarty jajeczne, tarty so-
lone, tarty z jabłkami, tarty z kremem jajecznym custard, tar-
ty z melasą, tarty z polewą, tiramisu, toffi, toffi o strukturze 
plastra miodu, tort lodowy, torty Pawłowej o smaku orze-
chów laskowych, torty Pawłowej z orzechami laskowymi, 
torty truskawkowe, trufle (rumowe) [wyroby cukiernicze], 
trufle [wyroby cukiernicze], trufle czekoladowe, turecki przy-
smak w polewie czekoladowej, wafelki, wafelki [artykuły spo-
żywcze], wafelki do lodów (w kształcie stożka), wafelki w po-
lewie czekoladowej, wafle czekoladowe, wafle ryżowe 
w polewie czekoladowej, warzywa w cieście, wata cukrowa, 
wiedeńskie wypieki, wiórki do wyrobów cukierniczych z ma-
sła orzechowego, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, 
wyroby ciastkarskie z makiem, wyroby ciastkarskie z owoca-
mi, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze czekoladowe 

o smaku praliny, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecz-
nych choinek, wyroby cukiernicze lukrowane (nie dla celów 
medycznych), wyroby cukiernicze mrożone, wyroby cukier-
nicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orze-
chów arachidowych, wyroby cukiernicze na bazie pomarań-
czy, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, 
wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, wyroby cukier-
nicze o smaku miętowym (nielecznicze -), wyroby cukierni-
cze płynne, wyroby cukiernicze w kształcie tabliczek, wyroby 
cukiernicze w polewie cukrowej, wyroby cukiernicze w pole-
wie czekoladowej, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby 
cukiernicze z mąki, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, 
wyroby cukiernicze z nadzieniem zawierającym wino, wyro-
by cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, wyroby 
cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, wyroby cu-
kiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze zawierające 
galaretkę, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wyroby 
lodowe, wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze zawierające 
kremy, wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, wyro-
by piekarnicze zawierające owoce, wyroby z kakao, ziarna 
kawy powlekane cukrem, żelki, żywność na bazie kakao, 
żywność zawierająca kakao [jako główny składnik], 35 usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z kakao, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z lodami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecz-
nymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierni-
czymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami 
piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, 
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związ-
ku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami 
spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słody-
czy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z deserami, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z kakao, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z lodami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarni-
czymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami 
spożywczymi.

(210) 475094 (220) 2017 08 07
(731) MACIEJEWSKA AGATA, Warszawa
(540) Dziewuchy Dziewuchom
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], biuletyny 
informacyjne, broszury, chorągiewki papierowe, czasopi-
sma (periodyki), etykiety z papieru lub z kartonu, formularze 
(blankiety, druki), fotografie (wydrukowane), gazety, kalenda-
rze, katalogi, komiksy, książki, materiały do pisania, materiały 



Nr  ZT39/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 83

do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apara-
tów), nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [no-
tesy], obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papierni-
cze], ołówki, ołówki na grafit (ołówki automatyczne), ołówki 
węglowe, periodyki [czasopisma], pióra i długopisy (artykuły 
biurowe), podręczniki (książki), przybory szkolne, publikacje 
drukowane, torby papierowe, torebki do pakowania [koper-
ty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, transpa-
renty z papieru, ulotki, 18 torby, torby gimnastyczne, torby 
na zakupy, torby plażowe, torby szkolne (z paskiem na ramię), 
torby turystyczne, torebki, 21 filiżanki, kubki, kubki z papieru 
lub z tworzyw sztucznych, 25 czapki (nakrycia głowy), daszki 
[nakrycia głowy], koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki 
[odzież], nakrycia głowy, odzież, okrycia wierzchnie (odzież), 
podkoszulki bez rękawów, 35 projektowanie materiałów 
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rekla-
ma, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamo-
wych, 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, organizacja 
zbiórek, 38 fora [pokoje rozmów] dla serwisów społeczno-
ściowych, 41 produkcja filmów, innych niż reklamowe, pro-
dukcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie 
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], doradz-
two zawodowe, informacja o edukacji, organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 44 porady 
w zakresie farmakologii, usługi doradcze w zakresie zdrowia, 
45 mediacje, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycz-
nego, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi 
serwisów społecznościowych online, usługi w zakresie przy-
gotowywania dokumentów prawnych.

(210) 475096 (220) 2017 08 07
(731) KISZKA ANNA PRACOWNIA SUKIEN ŚLUBNYCH  

SABE-GRACJA, Wieliczka
(540) Sabe

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 25 odzież ślubna, w szczególności suknie ślub-
ne, 26 dodatki do odzieży ślubnej, 35 sprzedaż hurtowa i de-
taliczna sukien ślubnych, dodatków ślubnych oraz biżuterii 
ślubnej za pośrednictwem sieci Internet oraz stacjonarnych 
punktów sprzedaży, 40 krawiectwo, szycie odzieży, w szcze-
gólności sukien ślubnych na miarę, 42 projektowanie ubrań, 
w szczególności sukien ślubnych.

(210) 475097 (220) 2017 08 07
(731) BAS SŁAWOMIR, Słupsk
(540) VENARTI
(510), (511) 16 zaproszenia, materiały drukowane, papier 
i karton, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele 
architektoniczne, jednorazowe produkty papierowe, toreb-
ki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały i środki dla ar-
tystów i do dekoracji, 42 projektowanie graficzne ilustracji, 

wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, projek-
towanie ozdobnego opracowania graficznego, projektowa-
nie graficzne.

(210) 475109 (220) 2017 08 07
(731) SASUŁA JUDYTA, Bełsznica
(540) Głodny Turek

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.05, 08.05.01, 26.01.16
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z keba-
ba: kebab w tortilli, kebab w chlebie tureckim.

(210) 475110 (220) 2017 08 07
(731) WALIGÓRA JERZY, WALIGÓRA KAZIMIERA, 

WALIGÓRA MIŁOSZ, KUCZ AGNIESZKA PRYWATNE 
AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA  
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków

(540) LinguaLand. SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

((531) 05.05.21, 27.05.01, 29.01.14
510), (511) 16 książki, materiały piśmienne i wyposażenie 
edukacyjne - materiały szkoleniowe i instruktażowe, materia-
ły drukowane - książki, 35 usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, analizy i badania dotyczące działalności gospo-
darczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospo-
darczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, optymaliza-
cja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do ce-
lów promocji dodatkowej, organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń marketingowych, przeprowadzanie testów na po-
trzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych, przeprowa-
dzanie testów w celu określania umiejętności potrzebnych 
w pracy, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe - nauczanie 
języków obcych, tłumaczenia językowe, tłumaczenia języ-
kowe ustne, korekta rękopisów, edukacja językowa, usługi 
wydawnicze i reporterskie - publikowanie elektroniczne, 
publikowanie drogą elektroniczną, produkcja nagrań audio 
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 
usługi biblioteczne.

(210) 475111 (220) 2017 08 07
(731) GMURCZYK JACEK KUCHNIA ZE SMAKIEM, Dąbrówka
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(540) KUCHNIA ZE SMAKIEM JG JACEK GMURCZYK

(531) 24.09.02, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, 
gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, gotowe posiłki za-
wierające [głównie] kurczaka, gotowe produkty z warzyw, 
gotowy gulasz z curry, gotowy gulasz z curry, gulasz błyska-
wiczny, gulasz wołowy, gulasze, hamburgery, homary, nieży-
we, hot dogi w cieście kukurydzianym, ikra rybia do celów 
spożywczych, indyk, jagnięcina, przetworzona, jaja, jaja kacze, 
jaja kurze, jaja marynowane, jaja mrożone, jaja po szkocku, jaja 
przepiórcze, jaja przepiórcze w puszce, jaja przetworzone, jaja 
suszone, jaja ślimacze jadalne, jaja w proszku, jaja w stanie 
płynnym, jajka solone, jeżowce [nieżywe], jogurt, jogurt sojo-
wy, jogurt z mleka koziego, jogurty, jogurty kremowe, jogurty 
o niskiej zawartości tłuszczu, jogurty o smaku owocowym, 
jogurty pitne, jogurty smakowe, kałamarnica [przetworzona], 
karasie pospolite, nieżywe, karp [nieżywy], kaszanka, kawa-
łeczki bekonu, kawałki kurczaka, kawałki kurczaka do kana-
pek, kawior, kefir [napój mleczny], kiełbasa pepperoni, kiełba-
sa swojska, kiełbaski bratwurst, kiełbaski do hotdogów, 
kiełbaski konserwowane, kiełbaski rybne, kiełbaski w cieście, 
kiełbaski wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy wędzone, klopsiki dro-
biowe, koktajle mleczne, konserwa z przyrządzonego mięsa 
w słoiku, konserwowa wieprzowina z fasolą, konserwowane 
produkty rybne w słoikach, konserwowane ryby, konserwo-
we owoce morza, konserwy drobiowe, konserwy mięsne, 
konserwy rybne, konserwy z wołowiny, konserwy, marynaty, 
kotlety rybne, kotlety wieprzowe, krab, kraby [nieżywe], kra-
kersy rybne, krem na bazie masła, krewetki [nieżywe], krewet-
ki obrane, krewetki różowe [nieżywe], krewetki w cieście ko-
kosowym, krokiety rybne, krokiety z kurczaka, krokiety 
z łososia, kurczak, kurczak gotowany, kurczak liofilizowany, 
kurczak smażony, kwaśna śmietana, kwaśne mleko, langusty, 
langusty, raki [nieżywe], liofilizowane mięso, liofilizowane tofu 
w kawałkach [kohri-dofu], łosoś [nieżywy], łosoś, nieżywy, 
małże [nieżywe], margaryna, marynowane nóżki wieprzowe, 
masło, masło czosnkowe, masło mieszane, masło z ziołami, 
maślanka, mączka rybna do spożycia przez ludzi, mielonki 
(konserwy), mieszanki serowe, miękkie dojrzałe sery, mięsa 
wędzone, mięsne nadzienia do ciast, mięso gotowane, mięso 
gotowe do spożycia, mięso i wędliny, mięso kiełbasiane, mię-
so konserwowane, mięso liofilizowane, mięso mielone [mięso 
siekane], mięso mrożone, mięso pokrojone w plastry, mięso 
solone, mięso świeże, mięso w puszce [konserwy], mięso wę-
dzone, mięso z indyka, mleczne produkty, mleko, mleko koko-
sowe, mleko kozie, mleko krowie, mleko migdałowe, mleko 
o różnych smakach, mleko odtłuszczone, mleko organiczne, 
mleko owcze, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sfermen-
towane, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko 
w proszku, mleko w proszku do celów spożywczych, mleko 
zagęszczone, mleko zsiadłe, mortadela, mortadela bolońska, 
mrożone frytki, mrożone gotowane ryby, mrożone małże, 
mrożone produkty rybne, mus z kurczaka, napoje mleczne, 

napoje mleczne zawierające owoce, napoje na bazie jogurtu, 
napoje na bazie mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, 
napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka 
o smaku czekolady, napoje na bazie mleka orzechowego, na-
poje na bazie mleka zawierające kawę, napoje na bazie mleka 
zawierające sok owocowy, napoje przyrządzone z mleka lub 
zawierające mleko, napoje sporządzone z mleka, napoje z jo-
gurtu, napoje z produktów mlecznych, niegotowane płaskie 
kotleciki hamburgerowe, nieżywe małże, nieżywe mięczaki, 
nieżywe skorupiaki, nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kur-
czaka w panierce], okonie morskie [nieżywe], okonie, nieży-
we, omlety, omułki jadalne [nieżywe], opiekane kotleciki z pa-
sty rybnej w kształcie rurek [chikuwa], ostrygi [nieżywe, 
spożywcze], ostrygi, nieżywe, ośmiornice [nieżywe], owoce 
morza [nieżywe], owoce morza konserwowane, owoce mo-
rza ugotowane w sosie sojowym [tsukudani], paczkowane 
mięso, paluszki rybne, paluszki serowe, pasta rybna, pasta 
z ikry kraba, pasta z owoców morza, pastrami, pasty mięsne 
(w tym pasztety, smalec), pasty rybne i z owoców morza, pa-
sty spożywcze wytworzone z mięsa, pasztety, peklowana 
wołowina w puszce, pieczeń wołowa, pieczone kaczki, pie-
czony kurczak, placki smażone, placki ziemniaczane, podroby, 
posiłki chłodzone przygotowane z ryb, posiłki gotowane skła-
dające się głównie z ryb, potrawy mięsne gotowane, potrawy 
rybne, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty mię-
sne mrożone, produkty mięsne w formie burgerów, produkty 
z indyka, produkty z jagnięciny, produkty z owoców morza, 
produkty z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, przecie-
ry rybne, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie orze-
chów, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie soi, 
przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie 
tofu, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie warzyw 
strączkowych, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski 
z owoców, przekąski ze skórek wieprzowych, przekąski ziem-
niaczane, przetwory twarożkowe, przetworzone owoce mo-
rza, przetworzone produkty mięsne, przetworzony ser, przy-
gotowane ślimaki, przyrządzone mięso konserwowe 
w puszce, przystawki gotowe do spożycia, składające się 
przede wszystkim z owoców morza, przystawki mrożone 
składające się głównie z kurczaka, przystawki mrożone składa-
jące się głównie z owoców morza, pstrągi, nieżywe, puddingi 
na bazie mleka, pulpety, pulpety [żywność], pulpety rybne, 
puree ziemniaczane, puree ziemniaczane w proszku, raki, nie-
żywe, ryba ugotowana i suszona, ryba z frytkami, ryby, ryby 
konserwowane, ryby marynowane, ryby mrożone, ryby prze-
tworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby w oliwie z oliwek, 
ryby w puszkach, ryby wędzone, salami, salceson, sałatka ce-
zar, sałatka cezar, sałatka z kurczaka, sałatka z kurczaka, sałatka 
ziemniaczana, sałatki drobiowe, sałatki drobiowe, sałatki goto-
we, sałatki na bazie ziemniaków, sałatki owocowe, sałatki po-
dawane na przystawkę, sałatki podawane na przystawkę, sa-
łatki warzywne, sałatki z roślin strączkowych, sardynki, 
nieżywe, schab wieprzowy, schłodzone desery mleczne, ser 
cheddar, ser francuski cancoillotte, ser mieszany, ser miękki, 
ser o niskiej zawartości tłuszczu, ser owczy, ser pleśniowy, ser 
śmietankowy, ser twardy, ser twarogowy, ser typu twarogo-
wego, ser w postaci dipów, ser w proszku, ser wędzony, ser 
z mleka koziego, ser z przyprawami, ser z ziołami, serek ma-
scarpone, serwatka, sery dojrzewające, sery świeże niedojrze-
wające, sery topione, siekana wołowina peklowana, skorupia-
ki, nieżywe, skórki bekonowe, skwarki, skwarki wieprzowe 
w formie prażynek, smażone mięso, starty ser, steki z mięsa, 
steki z ryb, strzykwy nieżywe, substytuty drobiu, substytuty 
jaj, substytuty kwaśnej śmietany, substytuty margaryny, sub-
stytuty masła, substytuty mięsa, substytuty mleka, substytu-
ty serów, surowe kiełbasy, suszona ikra śledzia, suszona ser-
watka, suszona wołowina w paskach, suszone duże krewetki, 
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suszone kalmary, suszone mięso, suszone owoce morza, 
szaszłyki, sztuczna ikra rybia, szynka, szynka surowa podsu-
szana [prosciutto], śledzie, nieżywe, ślimaki, śmietana, śmieta-
na [produkty mleczarskie], śmietana kremówka do ubijania, 
śmietana na bazie warzyw, śmietana tłusta, śmietana w prosz-
ku [produkty mleczne], śmietanka do kawy w proszku, świeży 
biały ser, świeży drób, tołpygi białe, nieżywe, tuńczyk [konser-
wowany], tuńczyk [nieżywy], tuńczyk w oleju, tuńczyk, nieży-
wy, twaróg, tzatziki, uchowce [nieżywe], warzywa gotowane, 
warzywa grillowane, warzywa kapustne, przetworzone, wa-
rzywa konserwowane, warzywa konserwowane [w oleju], 
warzywa liofilizowane, warzywa marynowane, warzywa mro-
żone, warzywa obrane ze skórki, warzywa preparowane, wa-
rzywa przetworzone, warzywa strączkowe przetworzone, 
warzywa suszone, warzywa w plasterkach, konserwowe, wa-
rzywa w puszkach, warzywa w słoikach, wątroba, wędliny, 
wędzony łosoś, węgorze, nieżywe, wieloryby [nieżywe], wie-
przowina, wieprzowina konserwowa, wieprzowina konser-
wowana, woda kokosowa [napój], wołowina, wołowina goto-
wa do spożycia, wołowina pokrojona w plastry i przyprawiona, 
pieczona na grillu [buigogi], wołowina w plastrach, zabielacz 
do kawy, zabielacze do napojów, zabielacze niezawierające 
produktów mlecznych, zapakowane zestawy obiadowe skła-
dające się głównie z dziczyzny, zapakowane zestawy obiado-
we składające się głównie z owoców morza, zapiekanka z ba-
kłażanów, zapiekanki [żywność], zsiadłe mleko, żółtka jajek, 
żółwie o miękkich skorupach [nieżywe], żywność chłodzona 
składająca się głównie z ryb, żywność przygotowywana z ryb, 
30 bagietki z nadzieniem, bułeczki gotowane na parze na-
dziewane mięsem mielonym (niku-manjuh), bułki nadziewa-
ne, bułki z nadzieniem, burrito, cannelloni, cheeseburgery, 
chiński makaron instant, chipsy [produkty zbożowe], chipsy 
kukurydziane, chipsy kukurydziane o smaku warzyw, chipsy 
kukurydziane o smaku wodorostów, chipsy ryżowe, chipsy 
taco, chipsy tortilla, chipsy zbożowe, chrupki kukurydziane, 
chrupki kukurydziane o smaku sera, chrupki ryżowe, chrupki 
ryżowe w kształcie kulek (arare), chrupki serowe, chrupki sero-
we [przekąski], chrupki serowe w kształcie kulek [przekąski], 
chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki zbożowe, ciasta 
[słodkie lub słone], ciasta mrożone nadziewane mięsem i wa-
rzywami, ciasta zawierające mięso, ciasteczka cebulowe, cia-
steczka ryżowe, ciastka owsiane, ciastka ryżowe [senbei], 
ciastka z prosa, ciasto kruche z szynką, ciasto makaronowe 
nadziewane, ciasto makaronowe nadziewane, ciasto na bazie 
jaj, ciasto na japońskie pierożki gyoza, ciasto z przyprawiony-
mi owocami, czipsy na bazie zbóż, dania gotowe suche lub 
w płynie, zawierające głównie ryż, dania gotowe zawierające 
makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem 
jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składni-
kiem jest ryż, dania na bazie ryżu, dmuchane kuleczki serowe 
[przekąski kukurydziane], drób w cieście, dziczyzna w cieście, 
gnocchi na bazie mąki, gorąca kiełbaska i keczup w rozcię-
tych bułkach, gotowa solona żywność przyrządzona z mąki 
ziemniaczanej, gotowe dania z makaronu, gotowe dania 
z ryżu, gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kukury-
dzianej formowane przez wyciskanie, gotowe pizze, gotowe 
posiłki w formie pizzy, gotowe potrawy na bazie makaronu, 
gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy zawierające 
[głównie] makaron, gotowe potrawy zawierające [głównie] 
ryż, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe 
przekąski na bazie zbóż, gotowy lunch w pudełku składający 
się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, hamburgery 
gotowane i w bułkach, hamburgery w bułkach, hot dogi (go-
towe), hot dogi [kiełbaski w bułkach], hot dogi będące goto-
wanymi kiełbaskami w bułkach, kanapki, kanapki tostowe 
opiekane, kanapki z filetem z ryby, kanapki z frankfurterkami, 
kanapki z hamburgerem, kanapki z kurczakiem, kanapki 

z mięsem, kanapki z parówką [hot dog], kanapki z rybą, ka-
napki zawierające kurczaka, kanapki zawierające mieloną wo-
łowinę, kanapki zawierające sałatę, kandyzowany popcorn, 
kluski gnocchi, knedle, koreczki, kanapeczki, krakersy krewet-
kowe, krakersy nadziewane serem, krakersy o smaku mię-
snym, krakersy o smaku przypraw, krakersy o smaku sera, kra-
kersy o smaku warzyw, krakersy o smaku ziołowym, krakersy 
ryżowe, krakersy z preparatów zbożowych, krokiety po chiń-
sku, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kukury-
dza prażona pokryta karmelem, kukurydza prażona w ku-
chence mikrofalowej, kukurydza smażona, lasagna, lasagne, 
liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest maka-
ron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest 
ryż, makaron azjatycki, makaron błyskawiczny, makaron goto-
wy, makaron gryczany, makaron instant do gotowania, maka-
ron jajeczny, makaron muszelki, makaron nitki, makaron no-
odle, makaron pełnoziarnisty, makaron rurki, makaron ryżowy, 
makaron spożywczy, makaron suszony, makaron z serem, 
makaron z serem, makaronowe konserwy, makarony, makaro-
ny do pizz, makarony do zup, makarony głęboko mrożone, 
makarony razowe, makarony somen [bardzo cienkie makaro-
ny zrobione z mąki pszennej, niegotowane], makarony w po-
staci płatów, makarony zawierające jaja, makarony zawierają-
ce nadzienia, makarony zawierające nadzienia, miękkie precle, 
mięso w cieście [gotowe], mięso z warzywami w cieście  
[pot pie], mięso zapiekane w cieście, mrożone paszteciki 
z mięsem i warzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewa-
ne mięsem, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzy-
wami, nachos, nadziewane kanapki, nadziewany chleb, na-
dziewany makaron, nadziewany makaron, naleśnik z zieloną 
cebulą [pajeon], naleśniki, naleśniki [cienkie], nitki [makaron], 
opiekane kanapki z serem i z szynką, opiekane ziarna kukury-
dzy, owoce pod kruszonką, paszteciki z kiełbaskami, paszteci-
ki z wieprzowiny, pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], 
pierożki chińskie z nadzieniem pikantnym (won ton), pierożki 
na bazie mąki, pierożki ravioli, pierożki ravioli, pierożki rybne, 
pierożki ryżowe przybrane dżemem ze słodkiej fasoli (ankoro), 
pierożki z krewetkami, pizza, pizze [gotowe], pizze konserwo-
wane, pizze mrożone, pizze schłodzone, placki, placki z na-
dzieniem z warzyw, popcorn pokryty karmelem, popcorn 
powlekany karmelem z karmelizowanymi orzechami, po-
pcorn smakowy, porcje rozwałkowanego ciasta na pierogi, 
posiłki składające się głównie z makaronów, potrawy gotowe 
na bazie makaronu, potrawy gotowe zawierające makaron, 
potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ma-
karon, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem 
jest ryż, potrawy składające się głównie z ryżu, potrawy z ma-
karonu, precelki, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski 
na bazie pszenicy, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie 
tortilli, przekąski na bazie zbóż, przekąski przygotowane 
z mąki ziemniaczanej, przekąski przyrządzone z mąki ziemnia-
czanej, przekąski sezamowe, przekąski składające się głównie 
z chleba, przekąski składające się głównie z makaronu, przeką-
ski składające się głównie z ryżu, przekąski składające się 
głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się 
głównie ze zboża, przekąski składające się z produktów zbo-
żowych, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, 
przekąski wykonane z kukurydzy, przekąski wykonane z mąki 
kukurydzianej, przekąski wykonane z mąki razowej, przekąski 
wykonane z mąki ryżowej, przekąski wykonane z mąki sojo-
wej, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykona-
ne z pszenicy, przekąski wykonane z ryżu, przekąski wykona-
ne ze skrobi zbożowej, przekąski wykonane ze sproszkowanych 
sucharów, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wytwa-
rzane z produktów zbożowych, przekąski z ekstrudowanej 
pszenicy, przekąski z kukurydzy, przekąski z kukurydzy w for-
mie ciasta francuskiego, przekąski z kukurydzy w formie kół, 
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przekąski z produktów zbożowych, przekąski zbożowe 
o smaku sera, przetworzona kukurydza do prażenia, przetwo-
rzona kukurydza prażona, puszkowana żywność zawierająca 
makaron, ravioli [gotowe], risotto, ryba w cieście, rybne ka-
napki, ryż smażony po chińsku, ryż z warzywami i wołowiną 
[bibimbap], ryżowe pierożki, sajgonki, sałatka ryżowa, sałatka 
z makaronem, sałatka z makaronu typu rurki, sandwicze, sma-
żone kluski, solone wyroby piekarnicze, spaghetti, spaghetti 
i klopsy, spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, spody 
do pizzy, spody z ciasta do pizzy, suche i płynne potrawy go-
towe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, suro-
we pizze, surowy makaron rurki, sushi, suszone tortellini, su-
szony makaron, świeża pizza, świeże parówki w cieście, 
świeże placki [ciasta], świeży makaron, tabule [sałatka z ku-
skus], tacos [danie meksykańskie], tarty solone, tortellini, tortil-
le, tostowe opiekane kanapki z serem, tosty francuskie, wafle 
ryżowe, warzywa w cieście, wontons (rodzaj chińskich pieroż-
ków), wstępnie upieczone spody na pizze, wyroby piekarni-
cze składające się z warzyw i drobiu, wyroby piekarnicze skła-
dające się z warzyw i mięsa, wyroby piekarnicze z warzywami 
i rybami, zapakowane zestawy obiadowe składające się głów-
nie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, zapiekanki 
w cieście z dziczyzny i drobiu, zawijana kanapka typu wrap.

(210) 475113 (220) 2017 08 07
(731) BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) reporter young

(531) 27.05.01
(510), (511) 22 torby i torebki nie ujęte w innych klasach, 
25 obuwie, odzież, bielizna, nakrycia głowy, 26 dodat-
ki do odzieży, obuwia, nakryć głowy, emblematy, ozdoby 
do włosów nie ujęte w innych klasach, ozdoby i zapięcia 
do odzieży, obuwia i nakryć głowy nie ujęte w innych kla-
sach, pasmanteria, sztuczne kwiaty, 35 usługi w zakresie: 
analiz rynkowych, badan rynku, dekoracji wystaw sklepo-
wych, doradztwa handlowego, organizowania targów han-
dlowych i reklamowych, sprzedaży artykułów odzieżowych 
i modowych, prowadzenia sklepu z artykułami odzieżowy-
mi, obuwniczymi i pasmanteryjnymi, reklamy, specjalistycz-
nego doradztwa handlowego, prowadzenie sprzedaży 
artykułów odzieżowych za pomocą sklepu internetowego, 
42 usługi w zakresie dekoracji wnętrz, informacji o modzie, 
projektowania mody testowania materiałów, wzornictwa 
przemysłowego.

(210) 475114 (220) 2017 08 07
(731) BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ry reporter young

(531) 27.05.01
(510), (511) 22 torby i torebki nie ujęte w innych klasach, 
25 obuwie, odzież, bielizna, nakrycia głowy, 26 dodat-
ki do odzieży, obuwia, nakryć głowy, emblematy, ozdoby 
do włosów nie ujęte w innych klasach, ozdoby i zapięcia 
do odzieży, obuwia i nakryć głowy nie ujęte w innych kla-
sach, pasmanteria, sztuczne kwiaty, 35 usługi w zakresie: 
analiz rynkowych, badan rynku, dekoracji wystaw sklepo-
wych, doradztwa handlowego, organizowania targów han-
dlowych i reklamowych, sprzedaży artykułów odzieżowych 
i modowych, prowadzenia sklepu z artykułami odzieżowy-
mi, obuwniczymi i pasmanteryjnymi, reklamy, specjalistycz-
nego doradztwa handlowego, prowadzenie sprzedaży 
artykułów odzieżowych za pomocą sklepu internetowego, 
42 usługi w zakresie dekoracji wnętrz, informacji o modzie, 
projektowania mody testowania materiałów, wzornictwa 
przemysłowego.

(210) 475115 (220) 2017 08 07
(731) KACZMAREK MICHAŁ, Warszawa
(540) Intelligent Fitness

(531) 02.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte w in-
nych klasach, druki sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pa-
kowania, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 artykuły 
gimnastyczne i sportowe, 35 reklama, zarządzanie przed-
siębiorstwem, 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna.

(210) 475127 (220) 2017 08 08
(731) SŁOWIK NATALIA EWA BIURO OBSŁUGI BUDYNKÓW, 

Gdynia
(540) BOB BIURO OBSŁUGI BUDYNKÓW

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administracja i zarządzanie nieruchomościami.

(210) 475161 (220) 2017 08 08
(731) BIVROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BIVROST

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 kamery wieloobiektywowe, kamery rejestrują-
ce obraz stereoskopowo, kamery rejestrujące obraz sferyczny 
360-stopni, systemy kamerowe do nagrywania filmów 3D 
zawierające obudowy ochronne, moduły kamer, obiektywy, 
mikrofony, płytki obwodowe, procesory i urządzenia kodują-
ce obraz i dźwięk, monitory audio i wideo, nośniki danych, 
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porty, anteny, źródła światła, akumulatory, elementy mon-
tażowe i przyłącza do akcesoriów, systemy montażu kamer 
do nagrywania filmów w formacie 360-stopni zawierające 
obudowy ochronne, moduły kamerowe, obiektywy, mikrofo-
ny, płytki obwodowe, procesory i urządzenia kodujące obraz 
i dźwięk, monitory audio i wideo, nośniki danych, porty, an-
teny, światła, baterie, elementy montażowe i gwinty do ak-
cesoriów kamerowych, akcesoria kamerowe w znaczeniu, 
statywy, uchwyty, szyny, mocowania stabilizujące, obręcze 
użytkowe, mocowania do pojazdów, osłony na obiektywy, 
filtry na obiektywy, zewnętrzne nośniki danych, przewodowe 
i bezprzewodowe panele kontrolne i monitory, wodoodpor-
ne obudowy i elementy chroniące, etui transportowe, kable, 
sprzęt komputerowy i oprogramowanie do edycji i przetwa-
rzania obrazami wideo, sprzęt komputerowy i oprogramowa-
nie do edycji i przetwarzania dźwięku, sprzęt komputerowy 
i oprogramowanie używane podczas kodowania plików 
cyfrowych, w tym: dźwięk, wideo, tekst, kod binarny, zdjęcia, 
grafiki i pliki multimedialne, oprogramowanie komputerowe 
w znaczeniu, oprogramowanie używane w konwertowaniu, 
kodowaniu, przetwarzaniu i przekształcaniu dźwięku, wideo, 
tekstu, kodu binarnego, zdjęć, grafik, plików multimedialnych 
do formatów 3D oraz wideo w formacie 360-stopni dla fil-
mów długometrażowych, wideo, mediów cyfrowych oraz 
multimedialnych treści rozrywkowych, sprzęt komputerowy 
i programy komputerowe służące integracji tekstu, dźwięku, 
grafik, zdjęć i filmów do interaktywnego dostarczania dla 
aplikacji multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, 
w znaczeniu oprogramowania służącego do konwertowania, 
kodowania, przetwarzania i przekształcania cyfrowych treści 
mediowych 3D oraz 360-stopni do zastosowania z goglami 
do wirtualnej rzeczywistości, hełmami oraz w środowiskach 
pokazowych, oprogramowanie komputerowe, w znaczeniu 
oprogramowania wirtualnej rzeczywistości dla filmów długo-
metrażowych 3D oraz wideo w formacie 360-stopni, filmów, 
mediów cyfrowych oraz multimedialnych treści rozrywko-
wych, oprogramowanie dla wirtualnej rzeczywistości, gogle 
do wirtualnej rzeczywistości, oprogramowanie aplikacji mo-
bilnych z możliwością pobrania służące od dystrybucji filmów 
pełnometrażowych 3D oraz wideo w formacie 360-stopni, 
filmów, mediów cyfrowych oraz multimedialnych treści roz-
rywkowych, oprogramowanie komputerowe w znaczeniu 
oprogramowania służącego do odtwarzania filmów pełno-
metrażowych 3D i wideo w formacie 360-stopni, filmów, me-
diów cyfrowych oraz multimedialnych treści rozrywkowych 
na komputerze, oprogramowanie komputerowe w znacze-
niu oprogramowania służącego do odtwarzania na goglach 
do wirtualnej rzeczywistości filmów pełnometrażowych 3D 
i wideo w formacie 360-stopni, filmów, mediów cyfrowych 
oraz multimedialnych treści rozrywkowych, oprogramowa-
nie komputerowe w znaczeniu oprogramowania służącego 
do odtwarzania filmów pełnometrażowych 3D i wideo w for-
macie 360-stopni, filmów, mediów cyfrowych oraz multime-
dialnych treści rozrywkowych w przeglądarkach interneto-
wych. - urządzenia i przyrządy kinematograficzne i kontrolne 
służące do nagrywania z powietrza filmów 3D i 360-stopni, 
mediów cyfrowych oraz multimedialnych treści rozrywko-
wych części i elementy dla wszystkich wyżej wymienionych 
pozycji. - sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem słu-
żący do przesyłania w czasie rzeczywistym dźwięku, wideo, 
tekstu, kodu binarnego, zdjęć, grafik, plików multimedialnych 
w tym filmów w formacie 3D oraz w formacie 360-stop-
ni, 41 organizacja i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów 
z zakresu nagrywania filmów 3D oraz wideo w formacie 
360-stopni, obsługi sprzętu oraz prowadzenia narracji (sto-
rytellingu), usługi masteringu dźwięku 3D, usługi transmisji 
na żywo wideo 360 stopni, usługi łączenia (stitchowania) 

obrazu wideo z wielu źródeł, usługi nagrywania, produkcji 
i postprodukcji filmów 3D i wideo sferycznego 360-stopni, 
wypożyczanie sprzętu fotograficznego i filmowego, wypo-
życzanie sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie kamer 
wideo, wypożyczanie sprzętu audio, filmowanie i produkcja 
filmów 3D i wideo w formacie 360-stopni, edycja filmów 
3D i wideo w formacie 360-stopni, produkcja i dystrybucja 
filmów 3D i wideo w formacie 360-stopni w tym na platfor-
my dedykowane wirtualnej rzeczywistości oraz wideo 3D 
i 360-stopni, produkcja i dystrybucja filmów 3D oraz wideo 
w formacie 360-stopni w obszarach powszechnego zaintere-
sowania: edukacyjnym, modowym, politycznym, dot. spraw 
publicznych, informacyjnym, dokumentów filmowych, po-
dróżniczym, przyrodniczym, rozrywkowym, biograficznym, 
komediowym, wydarzeń na żywo, teatralnym, koncerto-
wym, wydarzeń sportowych, erotycznym, marketingowym, 
prywatnych i publicznych wydarzeń, informowanie on-line 
na tematy związane z produkcją i dystrybucją wideo 3D oraz 
sferycznego wideo 360-stopni, informowanie, udzielanie 
porad oraz konsultacji dotyczących wyżej wymienionych 
przedmiotów, 42 projektowanie, budowa i rozwój, sprzętu 
komputerowego i oprogramowania, projektowanie i rozwój 
oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, utrzymywa-
nie i aktualizowanie sprzętu i programowania komputerowe-
go, usługi Software as a Service (SaaS) oraz oprogramowanie 
do przetwarzania danych w chmurze dla edycji i przetwarza-
nia obrazów wideo, usługi w zakresie oprogramowania kom-
puterowego umożliwiającego transmisję na żywo obrazu 
i dźwięku w formacie 3D, usługi w zakresie oprogramowanie 
komputerowego umożliwiającego transmisję na żywo obra-
zu i dźwięku w formacie wideo 360-stopni, usługi Software 
as a Service oraz oprogramowanie do przetwarzania danych 
w chmurze do kodowania plików cyfrowych, w tym plików: 
audio, wideo, tekstowych, binarnych, zdjęć, grafik i plików 
multimedialnych, badania i rozwój nad optyką fotograficzną, 
usługi Software as a Service oraz oprogramowanie do prze-
twarzania danych w chmurze służące do konwertowania, 
kodowania, przetwarzania i przekształcania plików audio, 
wideo, tekstowych, binarnych, zdjęć, grafik i plików multi-
medialnych do formatu 3D i formatu wideo 360-stopni dla 
filmów, wideo, mediów cyfrowych i multimedialnych treści 
cyfrowych, usługi Software as a Service (SaaS) oraz oprogra-
mowanie komputerowe służące do konwertowania, kodo-
wania, przetwarzania i przekształcanie treści cyfrowych 3D 
do użytkowania na goglach do wirtualnej rzeczywistości, heł-
mach i w innych środowiskach pokazowych, usługa wsparcia 
technicznego, w znaczeniu monitorowanie, administrowanie 
i zarządzanie danymi w chmurze i systemami aplikacji, usługa 
wsparcia technicznego, w znaczeniu wykrywania i usuwania 
usterek w zakresie diagnostyki sprzętu komputerowego oraz 
problemów z oprogramowaniem, usługi informacji, doradz-
twa, konsultacji w odniesieniu do wcześniej wymienionych 
zagadnień .

(210) 475162 (220) 2017 08 09
(731) DERYNG MICHAŁ, Warszawa
(540) MOCCSME
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(531) 03.01.08, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, torebki, torby, torby spor-
towe, tekstylne torby na zakupy, plecaki, portfele, portmo-
netki, artykuły podróżne [walizki, torby], torby podróżne, 
zestawy podróżne, parasole i parasolki, 25 odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, 
obuwie dla dzieci, obuwie sznurowane, obuwie wsuwane, 
obuwie codzienne, obuwie sportowe, obuwie rekreacyjne, 
balerinki [obuwie], tenisówki, espadryle, eleganckie buty 
wyjściowe, mokasyny, wkładki do obuwia, odzież damska, 
odzież męska, odzież dziecięca, odzież codzienna, odzież 
rekreacyjna, odzież sportowa, odzież wieczorowa, artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, czapki i czapeczki sportowe, 
apaszki [chustki], podkoszulki, koszulki polo, bluzki, bluz-
ki z krótkimi rękawami, T-shirty z krótkim rękawem, bluzy 
z kapturem, swetry, koszule, kurtki, płaszcze, dżinsy, spodnie, 
spodenki, sukienki, spódnice, legginsy, kostiumy kąpielowe, 
bielizna, piżamy, skarpetki, garnitury damskie, garnitury mę-
skie, paski, okucia metalowe do obuwia, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej świadczone online w zakresie następujących towarów: 
walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 
do przenoszenia, torebki, torby, torby sportowe, tekstylne 
torby na zakupy, plecaki, portfele, portmonetki, artykuły po-
dróżne [walizki, torby], torby podróżne, zestawy podróżne, 
parasole i parasolki, odzież, obuwie, nakrycia głowy, obuwie 
dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla dzieci, obuwie 
sznurowane, obuwie wsuwane, obuwie codzienne, obuwie 
sportowe, obuwie rekreacyjne, balerinki [obuwie], tenisów-
ki, espadryle, eleganckie buty wyjściowe, mokasyny, wkładki 
do obuwia, odzież damska, odzież męska, odzież dziecię-
ca, odzież codzienna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, 
odzież wieczorowa, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, 
czapki i czapeczki sportowe, apaszki [chustki], podkoszul-
ki, koszulki polo, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, T-shirty 
z krótkim rękawem, bluzy z kapturem, swetry, koszule, kurt-
ki, płaszcze, dżinsy, spodnie, spodenki, sukienki, spódnice, 
legginsy, kostiumy kąpielowe, bielizna, piżamy, skarpetki, 
garnitury damskie, garnitury męskie, paski, okucia metalowe 
do obuwia.

(210) 475177 (220) 2017 08 09
(731) COFFEE ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Colori di Caffè

(531) 26.01.18, 26.01.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 elektryczne ekspresy do kawy, filtry do kawy 
elektryczne, urządzenia do palenia kawy, 21 dzbanki 
do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelek-
tryczne, ekspresy do kawy nieelektryczne, filtry do kawy nie-
elektryczne, młynki do kawy ręczne, kubki, kubki z papieru 

lub tworzyw sztucznych, 30 aromaty kawowe, kawa, napoje 
na bazie kawy, kawa nie palona, kawa nienaturalna, napoje 
kawowe z mlekiem, substytuty kawy, herbata, napoje na ba-
zie czekolady, przyprawy, 40 palenie i przetwarzanie kawy, 
mielenie kawy.

(210) 475178 (220) 2017 08 09
(731) MORTKA AGNIESZKA, Radom
(540) Jagoda
(510), (511) 41 produkcja muzyczna, w zakresie kompozycji, 
aranżacji, miksu i masteringu utworów muzyki współczesnej, 
pisanie piosenek, organizowanie i prowadzenie koncertów 
muzycznych, usługi prezenterów muzyki, prowadzenie noc-
nych klubów, organizowanie balów i przyjęć okolicznościo-
wych, produkcja muzycznych programów radiowych i te-
lewizyjnych muzyki rozrywkowej, organizowanie widowisk 
muzycznych, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewi-
zyjne usługi rozrywkowe - koncerty muzyczne, udostępnia-
nie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi 
artystyczne estradowe, usługi związane z dyskotekami.

(210) 475180 (220) 2017 08 09
(731) COFFEE ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SUPERIORE

(531) 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 11 elektryczne ekspresy do kawy, filtry do kawy 
elektryczne, urządzenia do palenia kawy, 21 dzbanki 
do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelek-
tryczne, ekspresy do kawy nieelektryczne, filtry do kawy nie-
elektryczne, młynki do kawy ręczne, kubki, kubki z papieru 
lub tworzyw sztucznych, 30 aromaty kawowe, kawa, napoje 
na bazie kawy, kawa nie palona, kawa nienaturalna, napoje 
kawowe z mlekiem, substytuty kawy, herbata, napoje na ba-
zie czekolady, przyprawy, 40 palenie i przetwarzanie kawy, 
mielenie kawy.

(210) 475181 (220) 2017 08 09
(731) CENTROPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) POLITERM SF
(510), (511) 16 folie z tworzyw sztucznych do pakowania.

(210) 475182 (220) 2017 08 09
(731) CZEKAJ MACIEJ, Kolonia, DE
(540) DSR
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa.

(210) 475183 (220) 2017 08 09
(731) MORTKA PRZEMYSŁAW, Radom
(540) Brylant
(510), (511) 41 produkcja muzyczna, w zakresie kompozycji, 
aranżacji, miksu i masteringu utworów muzyki współczesnej, 
pisanie piosenek, organizowanie i prowadzenie koncertów 
muzycznych, usługi prezenterów muzyki, prowadzenie noc-
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nych klubów, organizowanie balów i przyjęć okolicznościo-
wych, produkcja muzycznych programów radiowych i te-
lewizyjnych muzyki rozrywkowej, organizowanie widowisk 
muzycznych, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewi-
zyjne usługi rozrywkowe - koncerty muzyczne, udostępnia-
nie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi 
artystyczne estradowe, usługi związane z dyskotekami .

(210) 475184 (220) 2017 08 09
(731) PAGACZ STANISŁAW, Kraków
(540) SS

(531) 24.01.05, 24.09.01, 24.13.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 organizowanie funduszy i zbiórki funduszy 
na cele dobroczynne, organizacja zbiórek.

(210) 475187 (220) 2017 08 09
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) ELERGIN

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u lu-
dzi, preparaty farmaceutyczne do użytku w okulistyce, pre-
paraty farmaceutyczne do leczenia alergii.

(210) 475188 (220) 2017 08 09
(731) NAPOLLO RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GALERIA PIASTOVA

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi 
w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali 
oraz pomieszczeń i przestrzeni do prowadzenia działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub administro-
wania nieruchomościami, lokalami oraz pomieszczeniami 
i przestrzenią do prowadzenia działalności gospodarczej 
wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w zakresie 
kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń 
do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami 

w nich zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy bu-
dynków, lokali i instalacji infrastruktury użytkowej budynków 
i wnętrz, usługi w zakresie instalacji infrastruktury użytkowej 
budynków i wnętrz, usługi w zakresie robót budowlanych, 
remontowych i wykończeniowych w zakresie budynków 
i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, 
w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń go-
spodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i re-
montowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi 
w zakresie projektowania, aranżacji i wykańczania budyn-
ków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i po-
mieszczeń gospodarczych, usługi dekoratorskie w zakresie 
budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych 
i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe w zakresie 
budownictwa.

(210) 475192 (220) 2017 08 09
(731) MAMUT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Mamut. Poczęstuj się
(510), (511) 30 bułka tarta.

(210) 475193 (220) 2017 08 09
(731) MAMUT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Mamutki

(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 30 bułka tarta.

(210) 475194 (220) 2017 08 09
(731) MAMUT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) MAMUCIAKI
(510), (511) 30 bułka tarta.

(210) 475196 (220) 2017 08 09
(731) MAMUT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) bezcukrowe Biszkopty Wrocławskie

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 bułka tarta.
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(210) 475201 (220) 2017 08 09
(731) ŁĄCZYŃSKI KAMIL, Warszawa
(540) TREEN

(531) 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, w tym odzież sportowa, obuwie, 
w tym obuwie sportowe, nakrycia głowy.

(210) 475208 (220) 2017 08 10
(731) CHANGE LOOK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) EVOIA by LORIGINE

(531) 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 demakija-
żu, 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 kosmetyczne, preparaty 
kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, ko-
smetyki 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 kosmetyczne, 
mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów ko-
smetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, my-
dła przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne wspomagające 
odchudzanie, olejki do celów kosmetycznych, olejki do ce-
lów perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki do kąpieli, ko-
smetyki do stylizacji włosów, odżywki do włosów, płyny 
do układania włosów, preparaty do układania włosów, pianki 
do układania włosów, lakiery do utrwalania fryzury, prepara-
ty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, 
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczni-
czych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, pły-
ny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosme-
tycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, prepara-
ty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, 
preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty ko-
smetyczne 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 od-
świeżające powietrze, produkty toaletowe, 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, prepara-
ty kosmetyczne do masażu, olejki do masażu, peelingi, pe-
elingi do masażu, peelingi do twarzy i do ciała, oliwki do ma-
sażu, 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 koloryzujące do celów kosmetycz-
nych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, pro-
dukty do makijażu i demakijażu, kosmetyki do makijażu, 
środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, preparaty 
do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
brokat do ciała, brokat w formie sprayu do użytku jako ko-
smetyk, henna do celów kosmetycznych, kleje do przymo-
cowywania sztucznych paznokci, kosmetyki do pielęgnacji 
urody, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], sztuczne 
brwi, tipsy, lakiery do paznokci, puder do makijażu, róże ko-
smetyczne, 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 kosmetyczny, podkłady 
do makijażu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, kosmety-
ki do brwi, kosmetyki do makijażu skóry, kosmetyki do maki-
jażu twarzy, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do paznok-
ci, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do ust, kosmetyki kolorowe, 
kredki do oczu, kredki do ust, krem bazowy, kremy do dema-
kijażu, 5 produkty farmaceutyczne, dermokosmetyki, prepa-
raty dermatologiczne, produkty i preparaty lecznicze do pie-
lęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów leczni-
czych, kremy i peelingi do stóp do celów leczniczych, emul-
sje do twarzy i do ciała do celów leczniczych, płyny do twa-
rzy 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 leczni-
cze do stóp, maści do celów farmaceutycznych, oleje dla ce-
lów leczniczych, lotiony do celów farmaceutycznych, prepa-
raty do masażu do celów medycznych, olejki do masażu 
do celów medycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, 
preparaty do kąpieli leczniczych, produkty lecznicze do skó-
ry 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, dietetycz-
na żywność i substancje do celów leczniczych, żywność dla 
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, aromatycz-
ne i balsamiczne preparaty do celów leczniczych, aerozole 
chłodzące do celów medycznych, antyseptyki, antybiotyki, 
apteczki przenośne wyposażone, balsamy do celów leczni-
czych, borowina lecznicza, preparaty balsamiczne i aromate-
rapeutyczne do celów leczniczych, biologiczne preparaty 
do celów medycznych, błonnik pokarmowy, enzymy dla ce-
lów farmaceutycznych, detergenty do celów medycznych, 
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, enzymy dla celów medycznych, guma do żucia do ce-
lów leczniczych, kadzidełka do odstraszania owadów, kam-
fora do celów medycznych, lotiony do celów farmaceutycz-
nych, oleje lecznicze, olejek kamforowy do celów medycz-
nych, preparaty chemiczne dla celów farmaceutycznych 
i medycznych, preparaty enzymatyczne dla celów farmaceu-
tycznych i medycznych, mineralne suplementy diety, od-
żywcze suplementy diety, herbaty ziołowe do celów leczni-
czych, preparaty bakteriologiczne dla celów medycznych, 
sole do kąpieli do celów leczniczych, preparaty terapeutycz-
ne do kąpieli, sole do kąpieli mineralnych, maści lecznicze 
do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami 
dla ludzi i zwierząt, preparaty biologiczne do celów medycz-
nych, napoje lecznicze, nalewki dla celów leczniczych, napo-
je dietetyczne dla celów leczniczych, oleje dla celów leczni-
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czych, 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 dezynfekcyjne dla celów higienicz-
nych, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, 
syropy do użytku medycznego, preparaty wspomagające 
odchudzanie, tabletki wspomagające odchudzanie, trociczki 
do odymiania, żelatyna dla celów medycznych, żele do ma-
sażu do celów medycznych, preparaty do masażu do celów 
medycznych, olejki do masażu do celów medycznych, pe-
elingi do masażu do celów medycznych, oliwki do masażu 
do celów medycznych, preparaty czyszczące do szkieł kon-
taktowych, preparaty farmaceutyczne, herbata lecznicza, 
herbaty ziołowe do celów medycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kompresy, leczni-
cze napary, leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach, leki 
do użytku medycznego, wody mineralne do celów leczni-
czych, mleko w proszku dla niemowląt, środki nasenne, środ-
ki uspokajające, pastylki do celów leczniczych, środki prze-
ciwbólowe, woda termalna, żele do stóp do celów leczni-
czych, talk do stóp do celów leczniczych, 21 aplikatory 
do kosmetyków, dozowniki do kosmetyków, gąbki do maki-
jażu, gąbki do oczyszczania twarzy, gąbki toaletowe, grze-
bienie, grzebyki do rzęs, kosmetyczki na przybory toaletowe, 
pędzelki do ust, pojemniki na kosmetyki, przybory kosme-
tyczne, puderniczki [pojemniczki], pędzle kosmetyczne, 
szczoteczki do brwi, szczoteczki do paznokci, szczoteczki 
do tuszu do rzęs, szczotki, aplikatory do makijażu, gąbki 
do makijażu, 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 zamó-
wień zakupowych, komputerowe zarządzanie plikami, kom-
pilacja informacji do komputerowych baz danych, systema-
tyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach 
danych, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, sprzedaż detaliczna, hurtowa i za po-
średnictwem Internetu kosmetyków, preparatów do makija-
żu, środków perfumeryjnych i zapachowych, środków toale-
towych oraz aplikatorów do kosmetyków, sprzedaż detalicz-
na, hurtowa i za pośrednictwem Internetu produktów farma-
ceutycznych, produktów leczniczych, dermokosmetyków 
oraz preparatów dermatologicznych.

(210) 475210 (220) 2017 08 24
(731) HARASSEK EWA ANNA, Warszawa
(540) boomy
(510), (511) 18 bagaż, torby szkolne [z paskiem na ramię], 
plecaki, torby na zakupy na kółkach, torby na kółkach, tor-
by turystyczne, torby plażowe, torebki, zestawy podróżne 
[wyroby skórzane], walizki, kosmetyczki bez wyposażenia, 
podróżne torby na ubranie, torby gimnastyczne, nosidełka 
dla niemowląt do noszenia na ciele, torby, przywieszki do ba-
gażu, walizki z kółkami, 25 kombinezony, czapki [nakrycia 
głowy], chustki [apaszki], bielizna osobista, szlafroki, koszule, 

odzież, nakrycia głowy, kombinezony [odzież], majtki dzie-
cięce [odzież], dzianina [odzież], swetry, spódnice, wyprawki 
dziecięce [odzież], podkoszulki bez rękawów, mufki [odzież], 
piżamy, majtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące 
przed zimnem i wiatrem, body [bielizna], bandany na szyję, 
koszulki z krótkim rękawem, maski do spania, legginsy.

(210) 475221 (220) 2017 08 10
(731) SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno
(540) 

(531) 02.09.14, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stoso-
wane w praniu, środki i preparaty do czyszczenia, pole-
rowania, szorowania i ścierania, preparaty do czyszczenia 
i odświeżania do użytku domowego, detergenty do użyt-
ku domowego, preparaty do nadawania połysku, prepara-
ty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania do celów 
domowych, preparaty do prania i do płukania, wybielacze 
stosowane w pralnictwie, płyny do czyszczenia do użytku 
domowego, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do zmywania naczyń i do użytku w zmywarkach, 
preparaty czyszczące, odświeżające i deodoryzujące używa-
ne w zmywarkach, tabletki i proszek do zmywarek, mydła 
do użytku domowego, płyny do zmywania naczyń, prepara-
ty do mycia i polerowania do kuchni i do łazienki, nasączone 
ściereczki do czyszczenia, mycia i polerowania, nasączone 
chusteczki do czyszczenia, chusteczki antystatyczne stoso-
wane w suszarkach do prania, preparaty do mycia podłóg, 
płyny i woski do podłóg, kremy do polerowania, krochmal 
do prania, oleje czyszczące, wosk do parkietu, pasta do bu-
tów, płyny czyszczące do użytku w samochodach, preparaty 
do czyszczenia tapet, preparaty do udrażniania rur, prepara-
ty do usuwania kamienia kotłowego do użytku domowego, 
preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wy-
wabiania plam, preparaty do usuwania rdzy, soda krystaliczna 
do czyszczenia, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
świadczone w sklepach stacjonarnych oraz internetowych, 
w zakresie następujących produktów: folie metalowe do za-
wijania, pakowania i pieczenia, pojemniki do pakowania 
metalowe, opakowania z białej blachy, tablice ogłoszeniowe 
na afisze kartonowe lub papierowe, albumy, bibuła filtracyj-
na, bibuły, papierowa bielizna stołowa, blankiety, bloki, bloki 
rysunkowe, broszury, opakowania do butelek z kartonu lub 
papieru, opakowania do butelek z tektury, chorągiewki pa-
pierowe, papierowe chusteczki do nosa, papierowe ręczniki 
do demakijażu, okładki na dokumenty, osłony na doniczki 
z papieru, dozowniki taśmy przylepnej, druki, filtry do kawy 
papierowe, folie z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw 
sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub za-
bezpieczania w transporcie, formularze, podstawki pod kufle 
do piwa, podstawki do długopisów i ołówków, kartki z życze-
niami, kartki muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, karty 
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indeksowe, kasetki na papeterię, papeteria, zakładki do ksią-
żek, torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, 
naklejki adresowe, nalepki, naklejki, notesy, obrusy papie-
rowe, obwoluty, okładki na dokumenty, papier do pakowa-
nia, papier toaletowy, papier w arkuszach, papier pergami-
nowy, pojemniki na śmietanę papierowe, taśmy elastyczne 
do użytku biurowego, taśmy lub karty papierowe do zapisu 
programów komputerowych, taśmy przylepne do celów pa-
pierniczych lub do użytku domowego, taśmy samoprzylep-
ne do materiałów piśmiennych, taśmy przylepne do materia-
łów papierniczych, pudełka kartonowe lub papierowe, pudła 
na kapelusze, ręczniki papierowe, ręczniki do twarzy papie-
rowe, rolety papierowe, torebki w kształcie stożka, torebki 
do wyciskania kremu przy dekoracji, segregatory, serwetki 
papierowe, serwetki papierowe do demakijażu, serwetki pa-
pierowe stołowe, serwety na stół papierowe, szyldy z papie-
ru lub z tektury, kartonu, ślimaki papierowe, tuby tekturowe, 
papierowe serwetki toaletowe, torby do pakowania, koperty, 
woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torby na śmie-
ci z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, 
koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, to-
rebki papierowe do odkurzaczy, zasłony papierowe, osłony 
na doniczki z papieru, doniczki na kwiaty, ekspresy do kawy 
nieelektryczne, filtry do herbaty, filtry do kawy nieelektrycz-
ne, formy, foremki do ciast, foremki do lodu, gąbki do celów 
domowych, gąbki toaletowe, pudełka na herbatę, pudełka 
na kanapki, pudełka na słodycze, ircha do czyszczenia, okład-
ki, uchwyty na karty menu, klosze do przykrywania masła, 
klosze do przykrywania sera, kosze do użytku domowego, 
kosze na śmieci, kosze na odpadki, kubki z papieru lub two-
rzyw sztucznych, kubły, kubły na śmieci, foremki do lodu, po-
jemniki do użytku w gospodarstwie domowym, pojemniki 
na chleb, pojemniki na słodycze, pokrowce na deski do pra-
sowania, pudełka do biszkoptów, pudełka na kanapki, pudeł-
ka na słodycze nie z metali szlachetnych, rękawice do prac 
domowych, tace papierowe do użytku domowego, talerze 
papierowe, torby izotermiczne, torby ozdobne do wyro-
bów cukierniczych, środki wybielające i inne substancje 
stosowane w praniu, środki i preparaty do czyszczenia, po-
lerowania, szorowania i ścierania, preparaty do czyszczenia 
i odświeżania do użytku domowego, detergenty do użyt-
ku domowego, preparaty do nadawania połysku, prepara-
ty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania do celów 
domowych, preparaty do prania i do płukania, wybielacze 
stosowane w pralnictwie, płyny do czyszczenia do użytku 
domowego, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do zmywania naczyń i do użytku w zmywarkach, 
preparaty czyszczące, odświeżające i deodoryzujące używa-
ne w zmywarkach, tabletki i proszek do zmywarek, mydła 
do użytku domowego, płyny do zmywania naczyń, prepara-
ty do mycia i polerowania do kuchni i do łazienki, nasączone 
ściereczki do czyszczenia, mycia i polerowania, nasączone 
chusteczki do czyszczenia, chusteczki antystatyczne stoso-
wane w suszarkach do prania, preparaty do mycia podłóg, 
płyny i woski do podłóg, kremy do polerowania, krochmal 
do prania, oleje czyszczące, wosk do parkietu, pasta do bu-
tów, płyny czyszczące do użytku w samochodach, preparaty 
do czyszczenia tapet, preparaty do udrażniania rur, prepara-
ty do usuwania kamienia kotłowego do użytku domowego, 
preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wy-
wabiania plam, preparaty do usuwania rdzy, soda krystalicz-
na do czyszczenia.

(210) 475222 (220) 2017 08 10
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) NATURA FOOD BIO

(531) 05.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, zupy i wywary, ekstrakty 
mięsne, przetworzone produkty mięsne, pasty mięsne, pasz-
tety, smalec, jaja i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, ryby, 
owoce morza i mięczaki, pasty rybne i z owoców morza, 
przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i na-
siona roślin strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty 
owocowe i warzywne, sałatki gotowe, gotowe dania z mięsa, 
zupy i wywary, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziem-
niaków, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie wa-
rzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, dese-
ry owocowe, jogurtowe i mleczne, mleko, nabiał i substytuty 
nabiału, produkty mleczne, produkty serowarskie, 30 ryż, ka-
sze, sól, przyprawy i dodatki smakowe, kawa, herbata, kakao 
i namiastki tych towarów, mąka, ocet, sosy [przyprawy], sosy, 
pikantne sosy, czatnej i pasty, zboża, przekąski z produktów 
zbożowych, batony zbożowe i energetyczne, płatki śniada-
niowe, owsianka i grysik, czekolada, lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety, cukierki, batony i guma do żucia, 
chleb, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ciasta, 
tarty i ciasteczka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, 
dania gotowe i wytrawne przekąski, dania na bazie ryżu, da-
nia gotowe zawierające makaron, ciasto do pieczenia, goto-
wania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, 
cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, pro-
dukty pszczele, drożdże i zaczyny, słodkie polewy i nadzie-
nia, syropy i melasa, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby 
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 31 płody 
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, świeże 
owoce, warzywa, orzechy i zioła, rośliny, grzyby, słód i zbo-
ża nieprzetworzone, wodorosty spożywcze dla ludzi, siemię 
lniane, sezam jadalny, świeże nasiona roślin strączkowych, 
32 wody, soki, aromatyzowane napoje gazowane, napoje 
bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, syropy 
do napojów, piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie 
orzechów i soi.

(210) 475223 (220) 2017 08 10
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NATURA FOOD
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.20
(510), (511) 29 mięso i wędliny, zupy i wywary, ekstrakty 
mięsne, przetworzone produkty mięsne, pasty mięsne, pasz-
tety, smalec, jaja i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, ryby, 
owoce morza i mięczaki, pasty rybne i z owoców morza, 
przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i na-
siona roślin strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty 
owocowe i warzywne, sałatki gotowe, gotowe dania z mięsa, 
zupy i wywary, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziem-
niaków, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie wa-
rzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, dese-
ry owocowe, jogurtowe i mleczne, mleko, nabiał i substytuty 
nabiału, produkty mleczne, produkty serowarskie, 30 ryż, ka-
sze, sól, przyprawy i dodatki smakowe, kawa, herbata, kakao 
i namiastki tych towarów, mąka, ocet, sosy [przyprawy], sosy, 
pikantne sosy, czatnej i pasty, zboża, przekąski z produktów 
zbożowych, batony zbożowe i energetyczne, płatki śniada-
niowe, owsianka i grysik, czekolada, lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety, cukierki, batony i guma do żucia, 
chleb, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ciasta, 
tarty i ciasteczka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, 
dania gotowe i wytrawne przekąski, dania na bazie ryżu, da-
nia gotowe zawierające makaron, ciasto do pieczenia, goto-
wania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, 
cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, pro-
dukty pszczele, drożdże i zaczyny, słodkie polewy i nadzie-
nia, syropy i melasa, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby 
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 31 płody 
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, świeże 
owoce, warzywa, orzechy i zioła, rośliny, grzyby, słód i zbo-
ża nieprzetworzone, wodorosty spożywcze dla ludzi, siemię 
lniane, sezam jadalny, świeże nasiona roślin strączkowych, 
32 wody, soki, aromatyzowane napoje gazowane, napoje 
bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, syropy 
do napojów, piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie 
orzechów i soi.

(210) 475224 (220) 2017 08 10
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) miami
(510), (511) 32 wody, soki, aromatyzowane napoje gazowa-
ne, napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, 
syropy do napojów, napoje na bazie orzechów i soi.

(210) 475225 (220) 2017 08 10
(731) SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno
(540) Jan Niezbędny
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stoso-
wane w praniu, środki i preparaty do czyszczenia, pole-
rowania, szorowania i ścierania, preparaty do czyszczenia 
i odświeżania do użytku domowego, detergenty do użyt-
ku domowego, preparaty do nadawania połysku, prepara-
ty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania do celów 
domowych, preparaty do prania i do płukania, wybielacze 
stosowane w pralnictwie, płyny do czyszczenia do użytku 
domowego, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do zmywania naczyń i do użytku w zmywarkach, 
preparaty czyszczące, odświeżające i dezodoryzujące uży-
wane w zmywarkach, tabletki i proszek do zmywarek, mydła 
do użytku domowego, płyny do zmywania naczyń, prepara-
ty do mycia i polerowania do kuchni i do łazienki, nasączone 
ściereczki do czyszczenia, mycia i polerowania, nasączone 
chusteczki do czyszczenia, chusteczki antystatyczne stoso-
wane w suszarkach do prania, preparaty do mycia podłóg, 

płyny i woski do podłóg, kremy do polerowania, krochmal 
do prania, oleje czyszczące, wosk do parkietu, pasta do bu-
tów, płyny czyszczące do użytku w samochodach, preparaty 
do czyszczenia tapet, preparaty do udrażniania rur, prepara-
ty do usuwania kamienia kotłowego do użytku domowego, 
preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wy-
wabiania plam, preparaty do usuwania rdzy, soda krystaliczna 
do czyszczenia, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
świadczone w sklepach stacjonarnych oraz internetowych, 
w zakresie następujących produktów: folie metalowe do za-
wijania, pakowania i pieczenia, pojemniki do pakowania 
metalowe, opakowania z białej blachy, tablice ogłoszeniowe 
na afisze kartonowe lub papierowe, albumy, bibuła filtracyj-
na, bibuły, papierowa bielizna stołowa, blankiety, bloki, bloki 
rysunkowe, broszury, opakowania do butelek z kartonu lub 
papieru, opakowania do butelek z tektury, chorągiewki pa-
pierowe, papierowe chusteczki do nosa, papierowe ręczniki 
do demakijażu, okładki na dokumenty, osłony na doniczki 
z papieru, dozowniki taśmy przylepnej, druki, filtry do kawy 
papierowe, folie z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw 
sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub za-
bezpieczania w transporcie, formularze, podstawki pod kufle 
do piwa, podstawki do długopisów i ołówków, kartki z życze-
niami, kartki muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, karty 
indeksowe, kasetki na papeterię, papeteria, zakładki do ksią-
żek, torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, 
naklejki adresowe, nalepki, naklejki, notesy, obrusy papie-
rowe, obwoluty, okładki na dokumenty, papier do pakowa-
nia, papier toaletowy, papier w arkuszach, papier pergami-
nowy, pojemniki na śmietanę papierowe, taśmy elastyczne 
do użytku biurowego, taśmy lub karty papierowe do zapisu 
programów komputerowych, taśmy przylepne do celów pa-
pierniczych lub do użytku domowego, taśmy samoprzylep-
ne do materiałów piśmiennych, taśmy przylepne do materia-
łów papierniczych, pudełka kartonowe lub papierowe, pudła 
na kapelusze, ręczniki papierowe, ręczniki do twarzy papie-
rowe, rolety papierowe, torebki w kształcie stożka, torebki 
do wyciskania kremu przy dekoracji, segregatory, serwetki 
papierowe, serwetki papierowe do demakijażu, serwetki pa-
pierowe stołowe, serwety na stół papierowe, szyldy z papie-
ru lub z tektury, kartonu, ślimaki papierowe, tuby tekturowe, 
papierowe serwetki toaletowe, torby do pakowania, koperty, 
woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torby na śmie-
ci z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, 
koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, to-
rebki papierowe do odkurzaczy, zasłony papierowe, osłony 
na doniczki z papieru, doniczki na kwiaty, ekspresy do kawy 
nieelektryczne, filtry do herbaty, filtry do kawy nieelektrycz-
ne, formy, foremki do ciast, foremki do lodu, gąbki do celów 
domowych, gąbki toaletowe, pudełka na herbatę, pudełka 
na kanapki, pudełka na słodycze, ircha do czyszczenia, okład-
ki, uchwyty na karty menu, klosze do przykrywania masła, 
klosze do przykrywania sera, kosze do użytku domowego, 
kosze na śmieci, kosze na odpadki, kubki z papieru lub two-
rzyw sztucznych, kubły, kubły na śmieci, foremki do lodu, po-
jemniki do użytku w gospodarstwie domowym, pojemniki 
na chleb, pojemniki na słodycze, pokrowce na deski do pra-
sowania, pudełka do biszkoptów, pudełka na kanapki, pudeł-
ka na słodycze nie z metali szlachetnych, rękawice do prac 
domowych, tace papierowe do użytku domowego, talerze 
papierowe, torby izotermiczne, torby ozdobne do wyro-
bów cukierniczych, środki wybielające i inne substancje 
stosowane w praniu, środki i preparaty do czyszczenia, po-
lerowania, szorowania i ścierania, preparaty do czyszczenia 
i odświeżania do użytku domowego, detergenty do użyt-
ku domowego, preparaty do nadawania połysku, prepara-
ty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania do celów 
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domowych, preparaty do prania i do płukania, wybielacze 
stosowane w pralnictwie, płyny do czyszczenia do użytku 
domowego, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do zmywania naczyń i do użytku w zmywarkach, 
preparaty czyszczące, odświeżające i dezodoryzujące uży-
wane w zmywarkach, tabletki i proszek do zmywarek, mydła 
do użytku domowego, płyny do zmywania naczyń, prepara-
ty do mycia i polerowania do kuchni i do łazienki, nasączone 
ściereczki do czyszczenia, mycia i polerowania, nasączone 
chusteczki do czyszczenia, chusteczki antystatyczne stoso-
wane w suszarkach do prania, preparaty do mycia podłóg, 
płyny i woski do podłóg, kremy do polerowania, krochmal 
do prania, oleje czyszczące, wosk do parkietu, pasta do bu-
tów, płyny czyszczące do użytku w samochodach, preparaty 
do czyszczenia tapet, preparaty do udrażniania rur, prepara-
ty do usuwania kamienia kotłowego do użytku domowego, 
preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wy-
wabiania plam, preparaty do usuwania rdzy, soda krystalicz-
na do czyszczenia.

(210) 475229 (220) 2017 08 10
(731) BIELSKIE ZAKŁADY OBUWIA BEFADO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Bielsko-Biała

(540) Soft-B system

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 25 obuwie, 35 reklama.

(210) 475238 (220) 2017 08 10
(731) SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno
(540) JAN Niezbędny

(531) 02.01.01, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stoso-
wane w praniu, środki i preparaty do czyszczenia, pole-
rowania, szorowania i ścierania, preparaty do czyszczenia 
i odświeżania do użytku domowego, detergenty do użyt-
ku domowego, preparaty do nadawania połysku, prepara-
ty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania do celów 
domowych, preparaty do prania i do płukania, wybielacze 
stosowane w pralnictwie, płyny do czyszczenia do użytku 
domowego, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do zmywania naczyń i do użytku w zmywarkach, 
preparaty czyszczące, odświeżające i dezodoryzujące uży-
wane w zmywarkach, tabletki i proszek do zmywarek, mydła 
do użytku domowego, płyny do zmywania naczyń, prepara-

ty do mycia i polerowania do kuchni i do łazienki, nasączone 
ściereczki do czyszczenia, mycia i polerowania, nasączone 
chusteczki do czyszczenia, chusteczki antystatyczne stoso-
wane w suszarkach do prania, preparaty do mycia podłóg, 
płyny i woski do podłóg, kremy do polerowania, krochmal 
do prania, oleje czyszczące, wosk do parkietu, pasta do bu-
tów, płyny czyszczące do użytku w samochodach, preparaty 
do czyszczenia tapet, preparaty do udrażniania rur, prepara-
ty do usuwania kamienia kotłowego do użytku domowego, 
preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wy-
wabiania plam, preparaty do usuwania rdzy, soda krystaliczna 
do czyszczenia, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
świadczone w sklepach stacjonarnych oraz internetowych, 
w zakresie następujących produktów: folie metalowe do za-
wijania, pakowania i pieczenia, pojemniki do pakowania 
metalowe, opakowania z białej blachy, tablice ogłoszeniowe 
na afisze kartonowe lub papierowe, albumy, bibuła filtracyj-
na, bibuły, papierowa bielizna stołowa, blankiety, bloki, bloki 
rysunkowe, broszury, opakowania do butelek z kartonu lub 
papieru, opakowania do butelek z tektury, chorągiewki pa-
pierowe, papierowe chusteczki do nosa, papierowe ręczniki 
do demakijażu, okładki na dokumenty, osłony na doniczki 
z papieru, dozowniki taśmy przylepnej, druki, filtry do kawy 
papierowe, folie z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw 
sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub za-
bezpieczania w transporcie, formularze, podstawki pod kufle 
do piwa, podstawki do długopisów i ołówków, kartki z życze-
niami, kartki muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, karty 
indeksowe, kasetki na papeterię, papeteria, zakładki do ksią-
żek, torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, 
naklejki adresowe, nalepki, naklejki, notesy, obrusy papie-
rowe, obwoluty, okładki na dokumenty, papier do pakowa-
nia, papier toaletowy, papier w arkuszach, papier pergami-
nowy, pojemniki na śmietanę papierowe, taśmy elastyczne 
do użytku biurowego, taśmy lub karty papierowe do zapisu 
programów komputerowych, taśmy przylepne do celów pa-
pierniczych lub do użytku domowego, taśmy samoprzylep-
ne do materiałów piśmiennych, taśmy przylepne do materia-
łów papierniczych, pudełka kartonowe lub papierowe, pudła 
na kapelusze, ręczniki papierowe, ręczniki do twarzy papie-
rowe, rolety papierowe, torebki w kształcie stożka, torebki 
do wyciskania kremu przy dekoracji, segregatory, serwetki 
papierowe, serwetki papierowe do demakijażu, serwetki pa-
pierowe stołowe, serwety na stół papierowe, szyldy z papie-
ru lub z tektury, kartonu, ślimaki papierowe, tuby tekturowe, 
papierowe serwetki toaletowe, torby do pakowania, koperty, 
woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torby na śmie-
ci z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, 
koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, to-
rebki papierowe do odkurzaczy, zasłony papierowe, osłony 
na doniczki z papieru, doniczki na kwiaty, ekspresy do kawy 
nieelektryczne, filtry do herbaty, filtry do kawy nieelektrycz-
ne, formy, foremki do ciast, foremki do lodu, gąbki do celów 
domowych, gąbki toaletowe, pudełka na herbatę, pudełka 
na kanapki, pudełka na słodycze, ircha do czyszczenia, okład-
ki, uchwyty na karty menu, klosze do przykrywania masła, 
klosze do przykrywania sera, kosze do użytku domowego, 
kosze na śmieci, kosze na odpadki, kubki z papieru lub two-
rzyw sztucznych, kubły, kubły na śmieci, foremki do lodu, po-
jemniki do użytku w gospodarstwie domowym, pojemniki 
na chleb, pojemniki na słodycze, pokrowce na deski do pra-
sowania, pudełka do biszkoptów, pudełka na kanapki, pudeł-
ka na słodycze nie z metali szlachetnych, rękawice do prac 
domowych, tace papierowe do użytku domowego, talerze 
papierowe, torby izotermiczne, torby ozdobne do wyro-
bów cukierniczych, środki wybielające i inne substancje 
stosowane w praniu, środki i preparaty do czyszczenia, po-
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lerowania, szorowania i ścierania, preparaty do czyszczenia 
i odświeżania do użytku domowego, detergenty do użyt-
ku domowego, preparaty do nadawania połysku, prepara-
ty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania do celów 
domowych, preparaty do prania i do płukania, wybielacze 
stosowane w pralnictwie, płyny do czyszczenia do użytku 
domowego, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do zmywania naczyń i do użytku w zmywarkach, 
preparaty czyszczące, odświeżające i dezodoryzujące uży-
wane w zmywarkach, tabletki i proszek do zmywarek, mydła 
do użytku domowego, płyny do zmywania naczyń, prepara-
ty do mycia i polerowania do kuchni i do łazienki, nasączone 
ściereczki do czyszczenia, mycia i polerowania, nasączone 
chusteczki do czyszczenia, chusteczki antystatyczne stoso-
wane w suszarkach do prania, preparaty do mycia podłóg, 
płyny i woski do podłóg, kremy do polerowania, krochmal 
do prania, oleje czyszczące, wosk do parkietu, pasta do bu-
tów, płyny czyszczące do użytku w samochodach, preparaty 
do czyszczenia tapet, preparaty do udrażniania rur, prepara-
ty do usuwania kamienia kotłowego do użytku domowego, 
preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wy-
wabiania plam, preparaty do usuwania rdzy, soda krystalicz-
na do czyszczenia.

(210) 475239 (220) 2017 08 10
(731) SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno
(540) Jan Niezbędny

(531) 27.05.13
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stoso-
wane w praniu, środki i preparaty do czyszczenia, pole-
rowania, szorowania i ścierania, preparaty do czyszczenia 
i odświeżania do użytku domowego, detergenty do użyt-
ku domowego, preparaty do nadawania połysku, prepara-
ty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania do celów 
domowych, preparaty do prania i do płukania, wybielacze 
stosowane w pralnictwie, płyny do czyszczenia do użytku 
domowego, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do zmywania naczyń i do użytku w zmywarkach, 
preparaty czyszczące, odświeżające i dezodoryzujące uży-
wane w zmywarkach, tabletki i proszek do zmywarek, mydła 
do użytku domowego, płyny do zmywania naczyń, prepara-
ty do mycia i polerowania do kuchni i do łazienki, nasączone 
ściereczki do czyszczenia, mycia i polerowania, nasączone 
chusteczki do czyszczenia, chusteczki antystatyczne stoso-
wane w suszarkach do prania, preparaty do mycia podłóg, 
płyny i woski do podłóg, kremy do polerowania, krochmal 
do prania, oleje czyszczące, wosk do parkietu, pasta do bu-
tów, płyny czyszczące do użytku w samochodach, preparaty 
do czyszczenia tapet, preparaty do udrażniania rur, prepara-
ty do usuwania kamienia kotłowego do użytku domowego, 
preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wy-
wabiania plam, preparaty do usuwania rdzy, soda krystaliczna 
do czyszczenia, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
świadczone w sklepach stacjonarnych oraz internetowych, 
w zakresie następujących produktów: folie metalowe do za-
wijania, pakowania i pieczenia, pojemniki do pakowania 
metalowe, opakowania z białej blachy, tablice ogłoszeniowe 
na afisze kartonowe lub papierowe, albumy, bibuła filtracyj-
na, bibuły, papierowa bielizna stołowa, blankiety, bloki, bloki 

rysunkowe, broszury, opakowania do butelek z kartonu lub 
papieru, opakowania do butelek z tektury, chorągiewki pa-
pierowe, papierowe chusteczki do nosa, papierowe ręczniki 
do demakijażu, okładki na dokumenty, osłony na doniczki 
z papieru, dozowniki taśmy przylepnej, druki, filtry do kawy 
papierowe, folie z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw 
sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub za-
bezpieczania w transporcie, formularze, podstawki pod kufle 
do piwa, podstawki do długopisów i ołówków, kartki z życze-
niami, kartki muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, karty 
indeksowe, kasetki na papeterię, papeteria, zakładki do ksią-
żek, torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, 
naklejki adresowe, nalepki, naklejki, notesy, obrusy papie-
rowe, obwoluty, okładki na dokumenty, papier do pakowa-
nia, papier toaletowy, papier w arkuszach, papier pergami-
nowy, pojemniki na śmietanę papierowe, taśmy elastyczne 
do użytku biurowego, taśmy lub karty papierowe do zapisu 
programów komputerowych, taśmy przylepne do celów pa-
pierniczych lub do użytku domowego, taśmy samoprzylep-
ne do materiałów piśmiennych, taśmy przylepne do materia-
łów papierniczych, pudełka kartonowe lub papierowe, pudła 
na kapelusze, ręczniki papierowe, ręczniki do twarzy papie-
rowe, rolety papierowe, torebki w kształcie stożka, torebki 
do wyciskania kremu przy dekoracji, segregatory, serwetki 
papierowe, serwetki papierowe do demakijażu, serwetki pa-
pierowe stołowe, serwety na stół papierowe, szyldy z papie-
ru lub z tektury, kartonu, ślimaki papierowe, tuby tekturowe, 
papierowe serwetki toaletowe, torby do pakowania, koperty, 
woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torby na śmie-
ci z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, 
koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, to-
rebki papierowe do odkurzaczy, zasłony papierowe, osłony 
na doniczki z papieru, doniczki na kwiaty, ekspresy do kawy 
nieelektryczne, filtry do herbaty, filtry do kawy nieelektrycz-
ne, formy, foremki do ciast, foremki do lodu, gąbki do celów 
domowych, gąbki toaletowe, pudełka na herbatę, pudełka 
na kanapki, pudełka na słodycze, ircha do czyszczenia, okład-
ki, uchwyty na karty menu, klosze do przykrywania masła, 
klosze do przykrywania sera, kosze do użytku domowego, 
kosze na śmieci, kosze na odpadki, kubki z papieru lub two-
rzyw sztucznych, kubły, kubły na śmieci, foremki do lodu, po-
jemniki do użytku w gospodarstwie domowym, pojemniki 
na chleb, pojemniki na słodycze, pokrowce na deski do pra-
sowania, pudełka do biszkoptów, pudełka na kanapki, pudeł-
ka na słodycze nie z metali szlachetnych, rękawice do prac 
domowych, tace papierowe do użytku domowego, talerze 
papierowe, torby izotermiczne, torby ozdobne do wyro-
bów cukierniczych, środki wybielające i inne substancje 
stosowane w praniu, środki i preparaty do czyszczenia, po-
lerowania, szorowania i ścierania, preparaty do czyszczenia 
i odświeżania do użytku domowego, detergenty do użyt-
ku domowego, preparaty do nadawania połysku, prepara-
ty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania do celów 
domowych, preparaty do prania i do płukania, wybielacze 
stosowane w pralnictwie, płyny do czyszczenia do użytku 
domowego, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do zmywania naczyń i do użytku w zmywarkach, 
preparaty czyszczące, odświeżające i dezodoryzujące uży-
wane w zmywarkach, tabletki i proszek do zmywarek, mydła 
do użytku domowego, płyny do zmywania naczyń, prepara-
ty do mycia i polerowania do kuchni i do łazienki, nasączone 
ściereczki do czyszczenia, mycia i polerowania, nasączone 
chusteczki do czyszczenia, chusteczki antystatyczne stoso-
wane w suszarkach do prania, preparaty do mycia podłóg, 
płyny i woski do podłóg, kremy do polerowania, krochmal 
do prania, oleje czyszczące, wosk do parkietu, pasta do bu-
tów, płyny czyszczące do użytku w samochodach, preparaty 
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do czyszczenia tapet, preparaty do udrażniania rur, prepara-
ty do usuwania kamienia kotłowego do użytku domowego, 
preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wy-
wabiania plam, preparaty do usuwania rdzy, soda krystalicz-
na do czyszczenia.

(210) 475241 (220) 2017 08 10
(731) SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno
(540) Żyj wygodniej
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stoso-
wane w praniu, środki i preparaty do czyszczenia, pole-
rowania, szorowania i ścierania, preparaty do czyszczenia 
i odświeżania do użytku domowego, detergenty do użyt-
ku domowego, preparaty do nadawania połysku, prepara-
ty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania do celów 
domowych, preparaty do prania i do płukania, wybielacze 
stosowane w pralnictwie, płyny do czyszczenia do użytku 
domowego, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do zmywania naczyń i do użytku w zmywarkach, 
preparaty czyszczące, odświeżające i dezodoryzujące uży-
wane w zmywarkach, tabletki i proszek do zmywarek, mydła 
do użytku domowego, płyny do zmywania naczyń, prepara-
ty do mycia i polerowania do kuchni i do łazienki, nasączone 
ściereczki do czyszczenia, mycia i polerowania, nasączone 
chusteczki do czyszczenia, chusteczki antystatyczne stoso-
wane w suszarkach do prania, preparaty do mycia podłóg, 
płyny i woski do podłóg, kremy do polerowania, krochmal 
do prania, oleje czyszczące, wosk do parkietu, pasta do bu-
tów, płyny czyszczące do użytku w samochodach, preparaty 
do czyszczenia tapet, preparaty do udrażniania rur, prepara-
ty do usuwania kamienia kotłowego do użytku domowego, 
preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wy-
wabiania plam, preparaty do usuwania rdzy, soda krystaliczna 
do czyszczenia, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
świadczone w sklepach stacjonarnych oraz internetowych, 
w zakresie następujących produktów: folie metalowe do za-
wijania, pakowania i pieczenia, pojemniki do pakowania 
metalowe, opakowania z białej blachy, tablice ogłoszeniowe 
na afisze kartonowe lub papierowe, albumy, bibuła filtracyj-
na, bibuły, papierowa bielizna stołowa, blankiety, bloki, bloki 
rysunkowe, broszury, opakowania do butelek z kartonu lub 
papieru, opakowania do butelek z tektury, chorągiewki pa-
pierowe, papierowe chusteczki do nosa, papierowe ręczniki 
do demakijażu, okładki na dokumenty, osłony na doniczki 
z papieru, dozowniki taśmy przylepnej, druki, filtry do kawy 
papierowe, folie z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw 
sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub za-
bezpieczania w transporcie, formularze, podstawki pod kufle 
do piwa, podstawki do długopisów i ołówków, kartki z życze-
niami, kartki muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, karty 
indeksowe, kasetki na papeterię, papeteria, zakładki do ksią-
żek, torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, 
naklejki adresowe, nalepki, naklejki, notesy, obrusy papie-
rowe, obwoluty, okładki na dokumenty, papier do pakowa-
nia, papier toaletowy, papier w arkuszach, papier pergami-
nowy, pojemniki na śmietanę papierowe, taśmy elastyczne 
do użytku biurowego, taśmy lub karty papierowe do zapisu 
programów komputerowych, taśmy przylepne do celów pa-
pierniczych lub do użytku domowego, taśmy samoprzylep-
ne do materiałów piśmiennych, taśmy przylepne do materia-
łów papierniczych, pudełka kartonowe lub papierowe, pudła 
na kapelusze, ręczniki papierowe, ręczniki do twarzy papie-
rowe, rolety papierowe, torebki w kształcie stożka, torebki 
do wyciskania kremu przy dekoracji, segregatory, serwetki 
papierowe, serwetki papierowe do demakijażu, serwetki pa-
pierowe stołowe, serwety na stół papierowe, szyldy z papie-

ru lub z tektury, kartonu, ślimaki papierowe, tuby tekturowe, 
papierowe serwetki toaletowe, torby do pakowania, koperty, 
woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torby na śmie-
ci z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, 
koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, to-
rebki papierowe do odkurzaczy, zasłony papierowe, osłony 
na doniczki z papieru, doniczki na kwiaty, ekspresy do kawy 
nieelektryczne, filtry do herbaty, filtry do kawy nieelektrycz-
ne, formy, foremki do ciast, foremki do lodu, gąbki do celów 
domowych, gąbki toaletowe, pudełka na herbatę, pudełka 
na kanapki, pudełka na słodycze, ircha do czyszczenia, okład-
ki, uchwyty na karty menu, klosze do przykrywania masła, 
klosze do przykrywania sera, kosze do użytku domowego, 
kosze na śmieci, kosze na odpadki, kubki z papieru lub two-
rzyw sztucznych, kubły, kubły na śmieci, foremki do lodu, po-
jemniki do użytku w gospodarstwie domowym, pojemniki 
na chleb, pojemniki na słodycze, pokrowce na deski do pra-
sowania, pudełka do biszkoptów, pudełka na kanapki, pudeł-
ka na słodycze nie z metali szlachetnych, rękawice do prac 
domowych, tace papierowe do użytku domowego, talerze 
papierowe, torby izotermiczne, torby ozdobne do wyro-
bów cukierniczych, środki wybielające i inne substancje 
stosowane w praniu, środki i preparaty do czyszczenia, po-
lerowania, szorowania i ścierania, preparaty do czyszczenia 
i odświeżania do użytku domowego, detergenty do użyt-
ku domowego, preparaty do nadawania połysku, prepara-
ty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania do celów 
domowych, preparaty do prania i do płukania, wybielacze 
stosowane w pralnictwie, płyny do czyszczenia do użytku 
domowego, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do zmywania naczyń i do użytku w zmywarkach, 
preparaty czyszczące, odświeżające i dezodoryzujące uży-
wane w zmywarkach, tabletki i proszek do zmywarek, mydła 
do użytku domowego, płyny do zmywania naczyń, prepara-
ty do mycia i polerowania do kuchni i do łazienki, nasączone 
ściereczki do czyszczenia, mycia i polerowania, nasączone 
chusteczki do czyszczenia, chusteczki antystatyczne stoso-
wane w suszarkach do prania, preparaty do mycia podłóg, 
płyny i woski do podłóg, kremy do polerowania, krochmal 
do prania, oleje czyszczące, wosk do parkietu, pasta do bu-
tów, płyny czyszczące do użytku w samochodach, preparaty 
do czyszczenia tapet, preparaty do udrażniania rur, prepara-
ty do usuwania kamienia kotłowego do użytku domowego, 
preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wy-
wabiania plam, preparaty do usuwania rdzy, soda krystalicz-
na do czyszczenia.

(210) 475246 (220) 2017 08 10
(731) SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno
(540) eko natura

(531) 01.03.01, 01.15.01, 05.03.11, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stoso-
wane w praniu, środki i preparaty do czyszczenia, pole-
rowania, szorowania i ścierania, preparaty do czyszczenia 
i odświeżania do użytku domowego, detergenty do użyt-
ku domowego, preparaty do nadawania połysku, prepara-
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ty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania do celów 
domowych, preparaty do prania i do płukania, wybielacze 
stosowane w pralnictwie, płyny do czyszczenia do użytku 
domowego, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do zmywania naczyń i do użytku w zmywarkach, 
preparaty czyszczące, odświeżające i dezodoryzujące uży-
wane w zmywarkach, tabletki i proszek do zmywarek, mydła 
do użytku domowego, płyny do zmywania naczyń, prepara-
ty do mycia i polerowania do kuchni i do łazienki, nasączone 
ściereczki do czyszczenia, mycia i polerowania, nasączone 
chusteczki do czyszczenia, chusteczki antystatyczne stoso-
wane w suszarkach do prania, preparaty do mycia podłóg, 
płyny i woski do podłóg, kremy do polerowania, krochmal 
do prania, oleje czyszczące, wosk do parkietu, pasta do bu-
tów, płyny czyszczące do użytku w samochodach, preparaty 
do czyszczenia tapet, preparaty do udrażniania rur, prepara-
ty do usuwania kamienia kotłowego do użytku domowego, 
preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wy-
wabiania plam, preparaty do usuwania rdzy, soda krystaliczna 
do czyszczenia, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
świadczone w sklepach stacjonarnych oraz internetowych, 
w zakresie następujących produktów: folie metalowe do za-
wijania, pakowania i pieczenia, pojemniki do pakowania 
metalowe, opakowania z białej blachy, tablice ogłoszeniowe 
na afisze kartonowe lub papierowe, albumy, bibuła filtracyj-
na, bibuły, papierowa bielizna stołowa, blankiety, bloki, bloki 
rysunkowe, broszury, opakowania do butelek z kartonu lub 
papieru, opakowania do butelek z tektury, chorągiewki pa-
pierowe, papierowe chusteczki do nosa, papierowe ręczniki 
do demakijażu, okładki na dokumenty, osłony na doniczki 
z papieru, dozowniki taśmy przylepnej, druki, filtry do kawy 
papierowe, folie z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw 
sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub za-
bezpieczania w transporcie, formularze, podstawki pod kufle 
do piwa, podstawki do długopisów i ołówków, kartki z życze-
niami, kartki muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, karty 
indeksowe, kasetki na papeterię, papeteria, zakładki do ksią-
żek, torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, 
naklejki adresowe, nalepki, naklejki, notesy, obrusy papie-
rowe, obwoluty, okładki na dokumenty, papier do pakowa-
nia, papier toaletowy, papier w arkuszach, papier pergami-
nowy, pojemniki na śmietanę papierowe, taśmy elastyczne 
do użytku biurowego, taśmy lub karty papierowe do zapisu 
programów komputerowych, taśmy przylepne do celów pa-
pierniczych lub do użytku domowego, taśmy samoprzylep-
ne do materiałów piśmiennych, taśmy przylepne do materia-
łów papierniczych, pudełka kartonowe lub papierowe, pudła 
na kapelusze, ręczniki papierowe, ręczniki do twarzy papie-
rowe, rolety papierowe, torebki w kształcie stożka, torebki 
do wyciskania kremu przy dekoracji, segregatory, serwetki 
papierowe, serwetki papierowe do demakijażu, serwetki pa-
pierowe stołowe, serwety na stół papierowe, szyldy z papie-
ru lub z tektury, kartonu, ślimaki papierowe, tuby tekturowe, 
papierowe serwetki toaletowe, torby do pakowania, koperty, 
woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torby na śmie-
ci z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, 
koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, to-
rebki papierowe do odkurzaczy, zasłony papierowe, osłony 
na doniczki z papieru, doniczki na kwiaty, ekspresy do kawy 
nieelektryczne, filtry do herbaty, filtry do kawy nieelektrycz-
ne, formy, foremki do ciast, foremki do lodu, gąbki do celów 
domowych, gąbki toaletowe, pudełka na herbatę, pudełka 
na kanapki, pudełka na słodycze, ircha do czyszczenia, okład-
ki, uchwyty na karty menu, klosze do przykrywania masła, 
klosze do przykrywania sera, kosze do użytku domowego, 
kosze na śmieci, kosze na odpadki, kubki z papieru lub two-
rzyw sztucznych, kubły, kubły na śmieci, foremki do lodu, po-

jemniki do użytku w gospodarstwie domowym, pojemniki 
na chleb, pojemniki na słodycze, pokrowce na deski do pra-
sowania, pudełka do biszkoptów, pudełka na kanapki, pudeł-
ka na słodycze nie z metali szlachetnych, rękawice do prac 
domowych, tace papierowe do użytku domowego, talerze 
papierowe, torby izotermiczne, torby ozdobne do wyro-
bów cukierniczych, środki wybielające i inne substancje 
stosowane w praniu, środki i preparaty do czyszczenia, po-
lerowania, szorowania i ścierania, preparaty do czyszczenia 
i odświeżania do użytku domowego, detergenty do użyt-
ku domowego, preparaty do nadawania połysku, prepara-
ty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania do celów 
domowych, preparaty do prania i do płukania, wybielacze 
stosowane w pralnictwie, płyny do czyszczenia do użytku 
domowego, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do zmywania naczyń i do użytku w zmywarkach, 
preparaty czyszczące, odświeżające i dezodoryzujące uży-
wane w zmywarkach, tabletki i proszek do zmywarek, mydła 
do użytku domowego, płyny do zmywania naczyń, prepara-
ty do mycia i polerowania do kuchni i do łazienki, nasączone 
ściereczki do czyszczenia, mycia i polerowania, nasączone 
chusteczki do czyszczenia, chusteczki antystatyczne stoso-
wane w suszarkach do prania, preparaty do mycia podłóg, 
płyny i woski do podłóg, kremy do polerowania, krochmal 
do prania, oleje czyszczące, wosk do parkietu, pasta do bu-
tów, płyny czyszczące do użytku w samochodach, preparaty 
do czyszczenia tapet, preparaty do udrażniania rur, prepara-
ty do usuwania kamienia kotłowego do użytku domowego, 
preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wy-
wabiania plam, preparaty do usuwania rdzy, soda krystalicz-
na do czyszczenia.

(210) 475247 (220) 2017 08 10
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, US
(540) CHEETOS BIG MIX
(510), (511) 30 przekąski na bazie kukurydzy.

(210) 475248 (220) 2017 08 10
(731) BROWAR ZAMKOWY CIESZYN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn
(540) BRACKA JESIEŃ
(510), (511) 35 organizowanie imprez, wystaw, targów i po-
kazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 
41 organizowanie festiwali, organizowanie festiwali w celach 
rekreacyjnych, rozrywkowych, edukacyjnych i kulturalnych, 
organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, pre-
zentacja występów zespołów muzycznych na żywo, imprezy 
kulturalne, prowadzenie i organizowanie imprez edukacyj-
nych, rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez 
rekreacyjnych, realizacja imprez rozrywkowych na żywo, 
organizowanie konkursów, organizowanie konkursów w ce-
lach rozrywkowych i edukacyjnych, organizowanie konkur-
sów za pośrednictwem Internetu, organizowanie festynów 
w celach kulturalnych, rekreacyjnych, rozrywkowych i eduka-
cyjnych, informacja o imprezach rozrywkowych.

(210) 475251 (220) 2017 08 10
(731) BAKI AZAL, Łódź
(540) Villa Asteria
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], 
domy turystyczne, motele, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, 
restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjona-
tach, rezerwacje miejsc w hotelach, stołówki, usługi barowe, 
usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego za-
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kwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi 
rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych 
[zakwaterowanie], wynajmowanie sal na zebrania, wynaj-
mowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie 
obiektów i wyposażenia kempingowego.

(210) 475257 (220) 2017 08 11
(731) PANEL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) Panel Serwis

(531) 03.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła, preparaty toaletowe, antypoślizgowe 
płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, krochmal 
do prania, wosk do parkietów, wosk do podłóg, powietrze 
sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty 
antystatyczne do celów domowych, preparaty do czyszcze-
nia tapet, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty 
do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty 
do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produk-
cyjnych, preparaty do prania, preparaty do prania chemicz-
nego, preparaty do udrażniania rur, preparaty do wywabia-
nia plam, preparaty toaletowe, preparaty do usuwania rdzy, 
środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, 
ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki 
do polerowania podłóg i mebli, środki do usuwania wosku 
z podłóg [preparaty do szorowania], wybielacze stosowane 
w pralnictwie, środki czyszczące, środki sanitarne, 7 akceso-
ria mocowane do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz 
środków dezynfekcyjnych, maszyny do pielenia, maszyny 
i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, odkurzacze, 
ostrza do kosiarek, pługi do usuwania darni, pługi śnieżne, 
torby do odkurzaczy, urządzenia do czyszczenia parowe, 
urządzenia do polerowania parkietów woskiem, elektrycz-
ne, węże do odkurzaczy, zamiatarki drogowe [samojezdne], 
maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny sprzątające, 
8 grabie [narzędzia], kopaczki [narzędzia ręczne], kosiarki 
ogrodowe ręczne [narzędzia], kosy, łopatki [ogrodnictwo], ło-
paty [narzędzia], narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, 
narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, narzędzia rolnicze, 
obsługiwane ręcznie, noże ogrodnicze do przycinania roślin, 
noże ogrodnicze do przycinania roślin, opielacze ręczne, 
przycinacze do drzew, przyrządy tnące [narzędzia ręczne], 
rozpylacze do środków owadobójczych [ręczne], sekatory, 
sierpaki, szpadle [narzędzia], ubijaki do gruntu [narzędzia], 
urządzenia ręczne do zwalczania pasożytów roślin, wideł-
ki do pielenia [ręczne], 11 akcesoria łazienkowe, dozowniki 
środków odkażających w toaletach, suszarki do prania, elek-
tryczne, urządzenia dezodoryzujące, nie do użytku osobi-
stego, urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia do dez-
odoryzacji powietrza, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia 
do suszenia rąk do toalet, 16 materiały do pakowania, papier 
higieniczny, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papiero-
we, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub 

tworzyw sztucznych, worki na śmieci wykonane z papieru 
lub z tworzyw sztucznych, papier toaletowy, 21 dozowniki 
do ręczników papierowych, dozowniki mydła, dozowniki pa-
pieru toaletowego, gąbki czyszczące, ircha do czyszczenia, 
kosze do użytku domowego, kosze na papier, kosze na śmie-
ci, kubły, materiały do polerowania [ściereczki], miotełki 
do kurzu, miotełki do usuwania kurzu z mebli, miotły, mopy, 
mydelniczki, narzędzia do czyszczenia, ręczne, odkurzacze 
nieelektryczne, odpady bawełniane do czyszczenia, pole-
rujące materiały do nabłyszczania, z wyjątkiem preparatów, 
papieru i kamieni, rękawice do mycia samochodów, rękawice 
do polerowania, rękawice ogrodnicze, szczotki do dywanów, 
szczotki do szklanych kloszy do lamp, szczotki do szorowania, 
szmatki do czyszczenia, szufelki lub przyrządy do zbierania 
okruszków, ściereczki do kurzu i polerowania, ścierki do my-
cia podłóg, trzepaczki do dywanów, nie będące maszynami, 
urządzenia do usuwania kłaczków, elektryczne lub nieelek-
tryczne, wiadra z wyciskarkami do mopów, 37 czyszczenie 
i sprzątanie budynków od wewnątrz, czyszczenie i sprząta-
nie budynków od zewnątrz, czyszczenie okien, czyszczenie 
pojazdów, dezynfekcja, konserwacja mebli, mycie, mycie po-
jazdów, pranie i prasowanie bielizny, wypożyczanie maszyn 
do czyszczenia, zamiatanie dróg, czyszczenie (sprzątanie) 
dywanów i chodników, czyszczenie elementów wystroju 
wnętrz, czyszczenie podłóg i pokryć podłogowych, czysz-
czenie powierzchni handlowych, dezynfekcja pomieszczeń, 
czyszczenie powierzchni sufitów i ścian, sprzątanie domów, 
szpitali, sklepów, budynków, fabryk, hoteli, nieruchomości, 
pomieszczeń biurowych, placów budowy, klubów, terenów 
miejskich i przemysłowych.

(210) 475267 (220) 2017 08 11
(731) INSTYTUT EKSPERTYZ EKONOMICZNYCH SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Instytut Ekspertyz Ekonomicznych

(531) 03.07.02, 17.03.02, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 analizy kosztów, analizy rynkowe, badania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekono-
miczne, ekspertyzy ekonomiczne, ekspertyzy w zakresie 
wydajności przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wyceny 
przedsiębiorstw, pozyskiwanie informacji o działalności 
gospodarczej, usługi związane z przenoszeniem przedsię-
biorstw, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, wywiad 
gospodarczy, zestawienia statystyczne, 36 analizy finanso-
we, doradztwo w sprawach finansowych, ekspertyzy dla ce-
lów fiskalnych, wycena majątku nieruchomego, pośrednic-
two w sprawach majątku nieruchomego, wycena finansowa, 
zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem ruchomym.

(210) 475282 (220) 2017 08 11
(731) NEW MEDIA VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) MAM
(510), (511) 36 usługi w zakresie opłacania rachunków 
świadczone poprzez stronę internetową, usługi płacenia 
rachunków online, usługi finansowania, usługi finansowe 
świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą tele-
fonu, udostępnianie informacji finansowych za pośrednic-
twem strony internetowej, indywidualne planowanie finan-
sowe, zarządzanie postanowieniami finansowymi, usługi 
w zakresie planowania finansowego, szacunki w celach fi-
nansowych, nagradzanie za realizację planów finansowych, 
udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych 
osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, zbiórki 
funduszy na cele dobroczynne, organizacja zbiórek.

(210) 475289 (220) 2017 08 11
(731) EUROSYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Przywory

(540) TERRAFOND

(531) 07.01.08, 07.01.24, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 folie na bazie tworzywa sztucznego i/lub 
metalu, do celów izolacyjnych, izolujących, uszczelniających. 
Izolacji dźwiękowej i do zamykania, folie fundamentowe, 
geowłókniny, geokompozyty, do zabezpieczenia i izolacji 
ścian fundamentowych, izolacji poziomej budynków, sta-
bilizacji gruntów, drenaży oraz budowy dachów zielonych 
i tarasów na dachach zielonych, folie i membrany izolacyjne 
stosowane w budownictwie i rolnictwie, folie ogrodnicze.

(210) 475290 (220) 2017 08 11
(731) KEŃSKI MICHAŁ RESTAURACJA PAPU, Warszawa
(540) PAPU

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 usługi klubowe w formie rozrywki lub na-
uczania, nocny klub, organizowanie przyjęć, rozrywka, 
43 bary, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kantyny, kawiarnie, 
restauracje, restauracje samoobsługowe, przygotowanie 
dań na zamówienie i dostarczanie do domu, hotele, domy 
turystyczne.

(210) 475293 (220) 2017 08 11
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) EPILAC
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u lu-
dzi, mianowicie leki przeciwpadaczkowe.

(210) 475295 (220) 2017 08 11
(731) HYGIENIKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Lubliniec

(540) Bambi plus

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 chusteczki perfumowane, nawilżane chus-
teczki kosmetyczne, chusteczki pielęgnacyjne dla niemow-
ląt, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, chus-
teczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, nawilżane chusteczki 
nasączone balsamem kosmetycznym, nasączone chus-
teczki do użytku kosmetycznego, chusteczki do twarzy 
nasączane kosmetykami, chusteczki nasączone prepara-
tem do oczyszczania skóry, chusteczki nasączone olejka-
mi eterycznymi, do użytku kosmetycznego, chusteczki 
jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi 
do twarzy, 5 pieluchy papierowe, pieluchy jednorazowe, 
pieluchy jednorazowe z papieru, pieluchy dla niemowląt 
papierowe, pieluchy dla dorosłych, pieluszki [dziecięce -] 
[pieluchy], pieluchy [pieluszki dziecięce], jednorazowe pie-
luchy dla dorosłych, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, 
profilowane pieluchy celulozowe dla dzieci, profilowane 
pieluchy papierowe dla dzieci, papierowe pieluchy dla nie-
mowląt [jednorazowe], jednorazowe pieluchy papierowe 
dla niemowląt, pieluchy wykonane z celulozy, jednorazowe 
pieluchy papierowe, jednorazowe pieluchy celulozowe dla 
niemowląt, celulozowe pieluchy jednorazowe dla dzieci, 
pieluchy z celulozy dla niemowląt, jednorazowe pieluchy 
z papieru dla niemowląt, pieluchy dla niemowląt [z papieru 
lub celulozy], jednorazowe pieluchy z celulozy dla niemow-
ląt, pieluchy jednorazowe wykonane z celulozy dla małych 
dzieci, pieluchy dziecięce jednorazowe z papieru i celulozy, 
pieluchy jednorazowe z papieru dla małych dzieci, pielu-
chy z celulozy [jednorazowe] dla niemowląt, jednorazowe 
pieluchy papierowe dla małych dzieci, pieluchy [papier] 
o trójkątnym kształcie dla niemowląt, nasączane chusteczki 
antyseptyczne, pieluchomajtki dziecięce, jednorazowe pie-
luchomajtki dziecięce, jednorazowe pieluchomajtki z celu-
lozy dla niemowląt, jednorazowe pieluchomajtki z papieru 
dla niemowląt, chusteczki odkażające, nasączone chustecz-
ki lecznicze, chusteczki do celów medycznych, chusteczki 
nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, chusteczki 
nasączane płynami farmaceutycznymi, nasączane chus-
teczki antyseptyczne, 16 chusteczki higieniczne, chustecz-
ki toaletowe, chusteczki higieniczne papierowe, papierowe 
chusteczki higieniczne, papierowe chusteczki toaletowe, 
papierowe chusteczki do mycia, chusteczki do nosa papie-
rowe, chusteczki do nosa [papierowe], chusteczki papiero-
we do demakijażu, papierowe chusteczki do wycierania, 
chusteczki do twarzy z papieru, chusteczki celulozowe 
do celów kosmetycznych, chusteczki papierowe do usuwa-
nia makijażu, chusteczki papierowe do użytku kosmetycz-
nego, szorstkie chusteczki [do użytku toaletowego], śliniaki 
papierowe, niemowlęce śliniaki papierowe, papierowe ser-
wetki do użytku domowego, 25 odzież papierowa, śliniaki 
nie papierowe, śliniaki z materiałów tekstylnych, śliniaki dla 
niemowląt z tworzyw sztucznych, śliniaki materiałowe dla 
dorosłych, pieluchomajtki [odzież], nakrycia głowy.

(210) 475296 (220) 2017 08 11
(731) MAMUT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
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(540) M mamut

(531) 03.02.01, 03.02.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 bułka tarta.

(210) 475297 (220) 2017 08 11
(731) NOWY ŚWIAT 63 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) NOWY ŚWIAT RESTAURANT & COCKTAIL BAR

(531) 26.11.02, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi klubowe w formie rozrywki lub na-
uczania, nocny klub, organizowanie przyjęć, rozrywka, 
43 bary, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kantyny, kawiarnie, 
restauracje, restauracje samoobsługowe, przygotowanie 
dań na zamówienie i dostarczanie do domu, hotele, domy 
turystyczne.

(210) 475308 (220) 2017 08 11
(731) MULTI-FORM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) PROGRESS DESIGN

(531) 07.01.08, 07.01.24, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, prezentowanie w mediach produktów dla celów 
sprzedaży detalicznej, dystrybucja materiałów reklamowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom, prowadzenie wyspecja-
lizowanych sklepów z dywanami, chodnikami, pokryciami 
podłogowymi oraz pokryciami ściennymi, farbami i szkłem, 
meblami, artykułami gospodarstwa domowego, sprzedaż 
prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej i przez Inter-
net w zakresie towarów środki do czyszczenia i polerowania, 
środki czyszczące do użytku domowego, środki czyszczą-
ce do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące 
w sprayu do użytku domowego, środki czyszczące do szkła, 
woski do polerowania, naturalne woski do podłóg, woski 
do parkietów, ścierki, ścierki do mycia podłóg, ścierki do wy-
cierania kurzu, mopy, dywany, chodniki, pokrycia podłogowe 
oraz pokrycia ścienne, farby i szkło, meble, artykuły gospodar-
stwa domowego, sprzedaż detaliczna następujących artyku-
łów: środki do czyszczenia i polerowania, środki czyszczące 
do użytku domowego, środki czyszczące do celów gospo-
darstwa domowego, środki czyszczące w sprayu do użyt-

ku domowego, środki czyszczące do szkła, woski do pole-
rowania, naturalne woski do podłóg, woski do parkietów, 
ścierki, ścierki do mycia podłóg, ścierki do wycierania kurzu, 
mopy, 36 pośrednictwo w sprawach majątku nieruchome-
go, zarządzanie majątkiem nieruchomym, administrowanie 
nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajem i za-
rządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 
usługi finansowe, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny 
rachunek, 37 instalowanie drzwi i okien, tynkowanie, 39 po-
średnictwo w transporcie, usługi transportu drogowego 
towarów.

(210) 475332 (220) 2017 08 16
(731) DUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) katarek

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 3 aerozole do gardła, aloesowe preparaty do ce-
lów kosmetycznych, balsamy kosmetyczne, chusteczki ko-
smetyczne, olejki eteryczne, ekstrakty ziołowe kosmetyczne, 
gaziki kosmetyczne, kosmetyczne środki nawilżające, kremy 
na odparzenia, kremy pielęgnacyjne, ochronne i odżywcze, 
olejki eteryczne, płyny do aromaterapii, płyny pielęgnacyj-
ne i oczyszczające, pojemniki z substancjami zapachowymi, 
preparaty aromaterapeutyczne, preparaty do czyszczenia 
nosa, sole do kąpieli, wazelina kosmetyczna, woda utleniona 
do celów kosmetycznych, wody zapachowe, zapachy, zasyp-
ki do ciała, żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpie-
li, 5 sole do celów medycznych, sól fizjologiczna, sole wód 
mineralnych, sole do kąpieli mineralnych, środki do płukania 
nosa, środki udrażniające przewody nosowe, krople i spraye 
do nosa do użytku leczniczego, preparaty farmaceutyczne 
do leczenia alergicznego nieżytu nosa, preparaty do czysz-
czenia nosa do celów medycznych, maści i krople lecznicze, 
środki nawilżające do celów medycznych, żele lecznicze, 
woda utleniona do celów medycznych, substancje i prepa-
raty do inhalacji, 10 aspiratory do nosa, urządzenia do łago-
dzenia trudności z oddychaniem, urządzenia do odciągania 
nadmiaru wydzieliny z nosa, inhalatory do celów medycz-
nych, nebulizatory.

(210) 475337 (220) 2017 08 16
(731) HOMECASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) M MELLOW FORM

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
usługi reklamowe, 42 usługi projektowania.

(210) 475356 (220) 2017 08 16
(731) CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY,  
Józefów k. Otwocka
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(540) EVARIS

(531) 03.05.07, 03.05.28, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 nagrane oprogramowanie komputerowe, 
41 szkolenia, organizowanie i prowadzenie warsztatów, 
42 projektowanie oprogramowania komputerowego, aktu-
alizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie 
systemów komputerowych, powielanie oprogramowania, 
wypożyczanie oprogramowania, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego.

(210) 475359 (220) 2017 08 16
(731) CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY,  
Józefów k. Otwocka

(540) Ratif RISK ASSESSMENT TOOLBOX industrial facilities

(531) 03.05.07, 03.05.28, 27.05.01
(510), (511) 9 nagrane oprogramowanie komputerowe, 
41 szkolenia, organizowanie i prowadzenie warsztatów, 
42 projektowanie oprogramowania komputerowego, aktu-
alizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie 
systemów komputerowych, powielanie oprogramowania, 
wypożyczanie oprogramowania, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego.

(210) 475363 (220) 2017 08 16
(731) ALBENCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) a ALBENCA

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, a w tym prowadze-
nie restauracji, pizzerii, kawiarni, kafeterii, bufetów, cukier-
ni, łodziami, herbaciarni, barów, stołówek, bistro, karczm, 
usługi cateringowe, przygotowywanie dań (żywność i na-
poje) na zamówienie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal 
na cele: konferencyjne, szkoleniowe, organizowania jubile-
uszy, urodzin, imienin, wesel, chrzcin, przyjęć komunijnych, 
bankietów, uroczystych obiadów i kolacji, obiadów i kolacji 
firmowych, usługi w zakresie dietetycznej obsługi gastrono-
micznej, usługi barowe polegające na dowożeniu produk-
tów dietetycznych i w zakresie zbilansowanej diety, restau-

racje oferujące dania na wynos, zestawy dietetyczne, posiłki 
dietetyczne, posiłki dietetyczne z dostawą, przygotowywa-
nie dań dietetycznych.

(210) 475365 (220) 2017 08 16
(731) DONIMIRSKI JERZY DONIMIRSKI PAŁAC PUGETÓW 

BUSINESS CENTER, Kraków
(540) HOTEL MALTAŃSKI
(510), (511) 9 publikacja elektroniczne (ładowlne), publi-
kacje elektroniczne, 16 publikacje promocyjne, publikacje 
reklamowe, publikacje drukowane, reklamy drukowane, 
35 reklama zewnętrzna, reklama korespondencyjna, roz-
powszechnianie broszur reklamowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie reklam po-
przez internet, usługi doradztwa związane z administrowa-
niem i zarządzaniem hotelami, 39 organizowanie podró-
ży z i do hotelu, transport bagażu podróżnego, transport 
drogowy podróżnych, usługi w zakresie organizowania 
transportu podróżnych, transport lądowy podróżnych, 
41 seminaria, organizowanie konferencji, organizowanie 
i obsługa konferencji, organizowanie spotkań i konferen-
cji, usługi w zakresie konferencji, publikacje multimedialne, 
43 usługi hotelowe, informacja hotelowa, wynajmowanie sal 
konferencyjnych, usługi restauracji hotelowych, hotele, ho-
stele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
udostępnianie sal konferencyjnych, świadczenie usług przez 
hotele i motele, biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), 
usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, zapewnienie 
zakwaterowania w hotelach i motelach, udostępnianie infor-
macji online dotyczących rezerwacji hotelowych, rezerwa-
cje miejsc w hotelach, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem,produktami i transportem, rezerwacje hotelowe, 
rezerwacja zakwaterowania hotelowego, informacja na te-
mat hoteli, usługi hoteli i moteli, rezerwacja zakwaterowania 
w hotelach, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, orga-
nizowanie zakwaterowania w hotelach, wycena zakwatero-
wania w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hoteli, 
udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, usługi hote-
lowe dla uprzywilejowanych klientów, rezerwacja pokojów 
hotelowych dla podróżnych, rezerwacja hotelowa na rzecz 
osób trzecich, elektroniczne usługi rezerwacyjne związane 
z hotelami, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, 
usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi re-
zerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, ser-
wowanie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach.

(210) 475375 (220) 2017 08 16
(731) HAASE ANDRZEJ, Iława
(540) D’SENIS
(510), (511) 40 produkcja rzemieślnicza na zamówienie 
i montowanie wykonanych elementów.

(210) 475378 (220) 2017 08 16
(731) MONIAK JUSTYNA, Radomsko
(540) ALIGIS
(510), (511) 6 barierki ochronne metalowe, belki metalowe, 
barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, blacha sta-
lowa ocynowana, blacha [płyty, arkusze], bramy metalowe, 
drut aluminiowy, drut kolczasty, drut metalowy [z metali 
nieszlachetnych], drut ze stali, drut ze stopów metali nie-
szlachetnych [z wyjątkiem drutu topikowego], drut żelazny, 
płyty do drzwi metalowych, drzwi metalowe, gwoździe, 
gwoździe z szeroką główką [ćwieki], haki do wieszania ubrań, 
metalowe, haki metalowe, kajdanki, kątowniki stalowe, mate-
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riały kolejowe metalowe, kołki metalowe, kołnierze metalo-
we, konstrukcje metalowe, szkielety ramowe jako konstruk-
cje metalowe do zastosowania w budownictwie, konstrukcje 
metalowe do zastosowania w budownictwie, konstrukcje 
stalowe do zastosowania w budownictwie, kosze samowy-
ładowcze niemechaniczne metalowe, kratownice metalowe, 
kratownice (kładki) metalowe, kraty (ruszty) metalowe, liny 
metalowe, liny stalowe, łańcuchy metalowe, łańcuchy zabez-
pieczające, metalowe, maszty (słupy) metalowe, materiały 
konstrukcyjne metalowe, materiały zbrojeniowe dla budow-
nictwa, metalowe, metale nieszlachetne surowe lub półprze-
tworzone, metale w formie sproszkowanej (metale sproszko-
wane), metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, drut 
z miedzi nieizolowany, pierścienie z miedzi, miedź surowa 
lub półprzetworzona, nakrętki metalowe, napinacze drutu 
metalowe (zaciski naprężające), napinacze taśm metalowych 
(zaciski naprężające), pręty (słupki) ogrodzeniowe metalowe, 
siatka druciana (cienka), słupy metalowe, słupy metalowe 
jako elementy konstrukcyjne, słupy ogłoszeniowe metalowe, 
słupy [podpory] metalowe, rury spustowe metalowe, stal lub 
surówka, stal surowa lub półprzetworzona, stopnie schodów 
metalowe, ścianki z pali, metalowe (palisady), śruby metalo-
we, taśma stalowa, urządzenie odstraszające ptaki porusza-
ne wiatrem metalowe, zaciski (klamry) metalowe, zbiorniki 
metalowe, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, 
metalowe, 35 audyt, badania w dziedzinie działalności go-
spodarczej,doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, specjalistyczne doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej, analiza kosztów, doradz-
two dotyczące organizowania działalności gospodarczej, 
outsourcing [doradztwo handlowe], ekspertyzy w zakresie 
wydolności przedsiębiorstw, pomoc w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania 
personalnem, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych, 36 analizy finansowe, doradztwo 
finansowe, usługi finansowe, informacje finansowe, pożyczki 
[finansowanie], wycena finansowa w zakresie ubezpieczenia, 
bankowość, nieruchomości .

(210) 475381 (220) 2017 08 16
(731) VENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Pajęczno

(540) Vivienne
(510), (511) 25 bielizna damska, stroje kąpielowe.

(210) 475382 (220) 2017 08 16
(731) KOZIOŁ ŁUKASZ ZE SMAKIEM U KOZIOŁKA, Pszczyna
(540) U KOZIOŁKA
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), usługi cateringu 
zewnętrznego, organizacja cateringu na imprezy urodzino-
we, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, usługi restaura-
cyjne, bary.

(210) 475383 (220) 2017 08 16
(731) VBH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) profiteQ

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały 
metalowe do celów budowlanych, przenośne metalowe kon-
strukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali 
nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, kasy pancerne, 
pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, 
7 maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w po-
jazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wy-
jątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), mechaniczne 
narzędzia rolnicze, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, 
8 narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby 
nożownicze, broń biała, ostrza (maszynki do golenia), 17 nie-
przetworzone i półprzetworzone kauczuk gutaperka, guma, 
azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa sztuczne 
i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, mate-
riały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, 
elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, 19 ma-
teriały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe 
stosowane w budownictwie, asfalt,smoła i bitumy, budynki 
przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 20 meble, 
lustra, ramki obrazów, nieprzetworzone lub pólprzetworzone 
kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, sepiolit, żółty 
bursztyn, pojemniki, niemetalowe do przechowywania lub 
transportu, 24 tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa 
i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodar-
czej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biuro-
we, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projekto-
wanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie 
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.

(210) 475385 (220) 2017 08 16
(731) PIASNA-MARUSZEWSKA AGNIESZKA, Poznań
(540) STILNOVISTI

(531) 04.03.01, 27.05.01
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], desty-
lowane napoje, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie 
piwa, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wino, whisky, 
wódka.

(210) 475386 (220) 2017 08 16
(731) PIASNA-MARUSZEWSKA AGNIESZKA, Poznań
(540) STILNOVISTI

(531) 04.03.01, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], desty-
lowane napoje, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie 
piwa, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wino, whisky, 
wódka.
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(210) 475401 (220) 2017 08 16
(731) STEKOP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DIONE

(531) 26.02.01, 26.02.07, 26.02.12, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 alarmy.

(210) 475403 (220) 2017 08 16
(731) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Bank Zachodni WBK, bankuję jak chcę
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urzą-
dzeń mobilnych, 36 usługi bankowe.

(210) 475405 (220) 2017 08 16
(731) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Bank Zachodni WBK, bank jaki chcesz
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urzą-
dzeń mobilnych, 36 usługi bankowe.

(210) 475406 (220) 2017 08 16
(731) POLSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) POLSKI KONGRES PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalnością gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, agencje 
public relations, agencje reklamowe, analizy rynku, badania 
marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, 
dystrybucja materiałów reklamowych w szczególno6ci pró-
bek, druków, prospektów, broszur, edycja tekstów, edytor-
skie usługi w dziedzinie reklamy, informacja o działalności 
gospodarczej, marketing, obróbka tekstów, organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowa-
nie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania 
w zakresie patronatu, pozyskiwanie informacji o działalno-
ści gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, przygotowywanie reklam prasowych, publikowanie 
tekstów sponsorowanych, reklama billboardowa, reklama 
radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama, reklamy radiowe, reklamy te-
lewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
w szczególności próbek, druków, prospektów, broszur, roz-
powszechnienie ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, promocja, reklama i marketing stron interne-
towych on-line, promowanie [reklama] działalności gospo-
darczej, publikowanie tekstów reklamowych, sprawowa-
nie patronatu medialnego, usługi zarządzania w mediach, 
41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 

kształcenie praktyczne jako pokazy, organizowanie balów, 
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsłu-
ga kongresów, organizowanie i obsługa zjazdów, organizo-
wanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów jako szkolenia, organizowanie i prowadzenie 
zjazdów, pisanie tekstów, inne niż reklamowe, planowanie 
przyjęć z zakresu rozrywki, produkcja filmów innych niż re-
klamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publi-
kowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, tłumaczenia, 
usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne 
niż do celów reklamowych, usługi reporterskie, wydawanie 
materiałów konferencyjnych. broszur, plakatów, ulotek.

(210) 475410 (220) 2017 08 16
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Kitty

(531) 03.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 karmy i przysmaki dla kotów.

(210) 475413 (220) 2017 08 16
(731) MONDIAL MONTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) Gelteo

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 25 obuwie.

(210) 475423 (220) 2017 08 17
(731) JABŁKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) jabłkowy

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 komputery i sprzęt komputerowy, sprzęt pery-
feryjny do komputerów, urządzenia do komunikacji pomię-
dzy dwoma węzłami sieci (Point - to - Point), 37 instalowanie, 
konserwacja i naprawy komputerów, instalowanie i naprawa 
telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 
instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń 
biurowych, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, 
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42 aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradz-
two w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje 
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramo-
wania komputerowego, powielanie oprogramowania kompu-
terowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie systemów komputerowych, usługi komputero-
we w zakresie ochrony antywirusowej, tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych dla osób trzecich, wynajmowanie 
[udostępnianie] zasobów serwerów [sieci komputerowe], 
wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, wypożyczanie serwerów [hosting], analizy 
systemów komputerowych.

(210) 475424 (220) 2017 08 17
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE JANO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ostrowiec Świętokrzyski

(540) JANO

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 rury z tworzyw sztucznych do celów insta-
lacji wodociągowo-kanalizacyjnych, syfony kanalizacyjne 
na deszczówkę, nie z metalu, elementy wykończeniowe bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
materiały budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, 
niemetalowe pokrywy i syfony kanalizacyjne na deszczów-
kę, odpływy niemetalowe, odpływy podłogowe z mate-
riałów niemetalowych, kanały odpływowe, nie z metalu, 
podłogowe kanały odpływowe wykonane z materiałów nie-
metalowych, urządzenia z tworzyw sztucznych do odpływu 
deszczówki, rury odpływowe, 35 sprzedaż rur z tworzyw 
sztucznych do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyj-
nych, syfonów kanalizacyjnych na deszczówkę, elementów 
wykończeniowych budowlanych niemetalowych, materia-
łów budowlanych niemetalowych, materiałów budowla-
nych z materiałów z tworzyw sztucznych, pokryw i syfonów 
kanalizacyjnych na deszczówkę, odpływów niemetalowych, 
odpływów podłogowych z materiałów niemetalowych, ka-
nałów odpływowych, nie z metalu, podłogowych kanałów 
odpływowych wykonanych z materiałów niemetalowych, 
urządzeń z tworzyw sztucznych do odpływu deszczówki, 
rur odpływowych.

(210) 475425 (220) 2017 08 17
(731) RADUNC JACEK LOVELYWEDDING, Konin
(540) lovelywedding
(510), (511) 41 fotografia.

(210) 475427 (220) 2017 08 17
(731) K&M GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gruszczyn
(540) PRANANEEM
(510), (511) 7 torby do odkurzaczy, wymienne torby pa-
pierowe do odkurzaczy, torby z tworzyw sztucznych 
do odkurzaczy.

(210) 475432 (220) 2017 08 17
(731) KAULIN MANUFACTURING CO., LTD., Tajpej, TW
(540) SiRUBA

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny do szycia, części maszyn do szycia, sto-
ły do maszyn, podstawy [statywy] maszyn, siłowniki do ma-
szyn do szycia, skrzynki sterownicze do maszyn do szycia, 
rozruszniki silników, regulatory prędkości obrotowej do ma-
szyn, silników i silników elektrycznych, napędy pedałowe 
do maszyn do szycia, silniki napędowe, inne niż do pojazdów 
lądowych, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, 
maszyny dla włókiennictwa, prasownice, maszyny do uszczel-
niania do celów przemysłowych, maszyny dziewiarskie, silni-
ki, inne niż do pojazdów lądowych, maszyny do obrębiania, 
maszyny do zszywania, owerloki, 9 programy komputerowe 
nagrane, kodery magnetyczne, czytniki [sprzęt do przetwa-
rzania danych], karty inteligentne [karty z układem scalonym], 
podkładki pod myszy komputerowe, pamięci zewnętrzne 
usb, aplikacje komputerowe do pobrania, roboty humano-
idalne wyposażone w sztuczną inteligencję, suwaki logaryt-
miczne, liczniki, mierniki, wskaźniki ilości, miarki [przyrządy 
miernicze], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, 
nadajniki sygnałów elektronicznych, urządzenia do komunika-
cji wewnętrznej, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego 
sterowania sygnałami, urządzenia monitorujące, elektrycz-
ne, przyrządy pomiarowe, urządzenia do automatycznego 
kierowania do pojazdów, liczniki obrotów, wzbudniki elek-
tryczne, układy scalone, skrzynki rozgałęźne [elektryczność], 
przełączniki elektryczne, pulpity rozdzielcze [elektryczność], 
tablice sterownicze [elektryczność], urządzenia do kontroli 
i regulacji ciepła, skrzynki sterownicze do maszyn do szycia, 
35 pokazy towarów, reklama, agencje informacji handlowej, 
badania rynku, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
badania marketingowe, zarządzanie handlowe w zakresie li-
cencjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, usługi po-
średnictwa w handlu, udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, obsługa 
administracyjna firm na zlecenie, zapytania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, obsługa i wycena przetargów, usługi 
agencji importowo-eksportowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich 
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi 
marketingowe.

(210) 475433 (220) 2017 08 17
(731) LURSKI WACŁAW FILIP SOLVER, Brody
(540) GEA FUTURA
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(531) 01.15.23, 05.03.11, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.03
(510), (511) 3 wszelkiego rodzaju środki przeznaczone 
do prania, wspomagania prania, zmywania, czyszczenia, 
mydła, szampony, środki do kąpieli, różne środki zapachowe, 
gąbki i ściereczki.

(210) 475434 (220) 2017 08 17
(731) SKWIERAWSKA KARINA, Gdynia
(540) ZOOAPTEKA

(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty żywnościowe dla celów medycz-
nych i weterynaryjnych, środki pielęgnacyjne i opatrunkowe 
dla zwierząt, środki medyczne i weterynaryjne dla zwierząt, 
35 zarządzanie w działalności handlowej, sprzedaż deta-
liczna i hurtowa produktów przeznaczonych dla zwierząt 
w szczególności produktów weterynaryjnych, leczniczych 
pielęgnacyjnych i kosmetycznych, doradztwo handlowe 
oraz organizacyjne w zakresie działalności weterynaryjnej 
i prowadzenia sprzedaży produktów przeznaczonych dla 
zwierząt w tym pokarmów i innych akcesoriów, prowadze-
nie sklepu internetowego w zakresie sprzedaży produktów 
weterynaryjnych, medycznych i leczniczych.

(210) 475435 (220) 2017 08 17
(731) WOŚ SŁAWOMIR EURO FASHION, Pruszcz Gdański
(540) AKADEMIA PAZNOKCIA

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 udzielanie informacji konsumenckich o pro-
duktach w zakresie kosmetyków, prezentowanie towarów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artyku-
łów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artyku-
łów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi reklamowe 
w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sklepów deta-
licznych online związane z produktami kosmetycznymi i pie-
lęgnacyjnymi, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe 
dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, 
badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów 
perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, 41 szkole-
nie w zakresie kosmetyki i urody, usługi edukacyjne w posta-
ci szkół kosmetycznych, usługi szkolenia zawodowego, szko-

lenia w zakresie pielęgnacji urody, 44 doradztwo dotyczące 
kosmetyków, konsultacje dotyczące kosmetyków, usługi do-
radcze dotyczące kosmetyków, usługi kosmetycznej pielę-
gnacji ciała, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi 
w zakresie porad kosmetycznych.

(210) 475443 (220) 2017 08 17
(731) PROPERTY OVERSIGHT SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Octava Trust
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, 36 administrowanie nieruchomościami, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, majątek nie-
ruchomy (zarządzanie), pośrednictwo w sprawach majątku 
nieruchomego, ściąganie czynszów, wynajmowanie 
pomieszczeń biurowych (nieruchomości), zarządzanie ma-
jątkiem nieruchomym.

(210) 475445 (220) 2017 08 17
(731) FUNDACJA MUZEUM PRZEMYSŁU NAFTOWEGO 

I GAZOWNICZEGO IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Bóbrka

(540) MUZEUM BÓBRKA

(531) 07.01.06, 07.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, aktówki [artykuły biurowe], al-
bumy do wklejania, almanachy [roczniki], artykuły biurowe, 
bilety, biuletyny informacyjne, bloki [artykuły papiernicze], 
broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki], 
etykiety z papieru lub kartonu, fotografie [wydrukowane], 
gazety, kalendarze, kartki muzyczne z życzeniami, kart-
ki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty, książki, 
mapy geograficzne, materiały do pisania w szczególności 
długopisy, materiały do rysowania, w szczególności ołówki, 
materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
nalepki naklejki, notatniki, obrazy [malarstwo] oprawione lub 
nie, obrazy i zdjęcia, ołówki, ołówki na grafit, pióra i długopi-
sy [artykuły biurowe], portrety, prospekty, przyrządy do pisa-
nia, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, rysunki, 
ulotki, upominkowe artykuły papiernicze, 21 kubki, kubki 
ceramiczne, kubki do kawy, kubki na ołówki, kubki gliniane, 
kubki porcelanowe, kubki plastikowe, kubki szklane, filiżanki, 
35 sprzedaż detaliczna materiałów biurowych, w szczegól-
ności długopisów, ołówków, sprzedaż detaliczna broszur, 
książek, biuletynów, pocztówek, kubków, 41 muzea, prowa-
dzenie muzeów, wystawy muzealne, usługi kustoszy muze-
ów, udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego.
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(210) 475451 (220) 2017 08 17
(731) THE GLEASON WORKS, ROCHESTER, PL
(540) WEDG-AC
(510), (511) 7 frezy do produkcji kół zębatych i innych wyro-
bów zębatych, elementy narzędzi tnących do kół zębatych, 
zwłaszcza noże i głowice frezowe do obróbki uzębień oraz 
części do nich.

(210) 475452 (220) 2017 08 17
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) RUNAPLAX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, mianowicie prepa-
raty sercowo-naczyniowe.

(210) 475458 (220) 2017 08 17
(731) STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW 

KOMUNIKACJI RP ZARZĄD KRAJOWY, Warszawa
(540) INTER MODAL

(531) 26.02.05, 26.02.07, 26.04.02, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.14
(510), (511) 35 wystawy w celach handlowych lub rekla-
mowych, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadze-
nie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub roz-
rywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych.

(210) 475459 (220) 2017 08 17
(731) BKJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reguły
(540) NEXOTECH
(510), (511) 37 budownictwo, w tym mieszkaniowe infra-
strukturalne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, 
konstrukcyjnych i montażowych, naprawa obiektów, kon-
sultacje budowlane, usługi doradztwa budowlanego, bu-
dowa i serwis sieci telekomunikacyjnych, budowa i serwis 
sieci elektroenergetycznych, budowa i serwis sieci informa-
tycznych, instalacja, obsługa i serwis urządzeń aktywnych 
sieci telekomunikacyjnych, takich jak nadajniki, centrale, 
modemy, routery, przełącznice, instalacja, obsługa i serwis 
urządzeń elektroenergetycznych, takich jak transformatory, 
rozdzielnie, instalacja, obsługa i serwis urządzeń informa-
tycznych, doradztwo w zakresie budowy i eksploatacji sie-
ci elektroenergetycznych, doradztwo w zakresie budowy 
i eksploatacji sieci informatycznych, budowa, obsługa i ser-
wis systemów alarmowych i sygnalizacyjnych, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, 38 telekomunikacja, in-
formacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć światło-
wodów, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii 
komórkowej, połączenie ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji, 
informacja o telekomunikacji, wypożyczanie urządzeń tele-
komunikacyjnych, doradztwo w zakresie budowy i eksplo-
atacji sieci telekomunikacyjnych, 42 projektowanie i rozwój 
komputerowego sprzętu i oprogramowania, inżynieria tech-
niczna, projektowanie systemów komputerowych, opra-

cowywanie projektów technicznych, działalność związana 
z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, projekto-
wanie i wykonywanie oprogramowania użytkowego, wdra-
żanie oprogramowania użytkowego przy wykonywaniu 
kompleksowych systemów informatycznych, projektowanie 
w zakresie integrowania w spójne systemy informatyczne 
technologii sprzętowych, programowych i telekomunika-
cyjnych, projektowanie sieci telekomunikacyjnych, elektro-
energetycznych oraz informatycznych, zarządzanie sieciami 
telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi, projektowanie 
systemów alarmowych i sygnalizacyjnych.

(210) 475483 (220) 2017 08 18
(731) RUCZAJ 39 SOPATA SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) hello Dent
(510), (511) 3 kamień polerski, korund (materiał ścierny), kre-
my do polerowania, łupki polerskie, paski odświeżające od-
dech, paski wybielające zęby, płyny do płukania ust do celów 
niemedycznych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, 
preparaty do polerowania, preparaty do polerowania protez 
dentystycznych, preparaty kolagenowe do celów kosmetycz-
nych, produkty do odświeżania oddechu w sprayu, ściereczki 
nasączane detergentami, do czyszczenia, środki do czyszcze-
nia zębów, środki ścierne i polerskie, węglik krzemu [mate-
riał ścierny], żele do wybielania zębów, 5 aerozole chłodzące 
do celów medycznych, alkohol leczniczy, amalgamaty denty-
styczne, amalgamaty dentystyczne ze złota, anestetyki [środ-
ki znieczulające], antybakteryjne środki do mycia rąk, balsa-
miczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku 
medycznego, chloroform, chusteczki nasączane płynami far-
maceutycznymi, dentystyczne materiały ścierne, detergenty 
do celów medycznych, guma do celów medycznych, guma 
do żucia do celów medycznych, jodoform, kauczuk do ce-
lów dentystycznych, kleje do protez dentystycznych, kola-
gen do celów medycznych, kompresy, lakier dentystyczny, 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, leki do celów stoma-
tologicznych, materiały do plombowania zębów, materiały 
opatrunkowe, medyczne, mydła antybakteryjne, mydła de-
zynfekujące, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycz-
nych, porcelana na protezy dentystyczne, preparaty do stery-
lizacji, preparaty tamujące krwawienie, preparaty ułatwiające 
ząbkowanie, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 
środki odkażające, wosk dentystyczny, wosk do modelowania 
do celów stomatologicznych, wstępnie wypełnione strzy-
kawki do celów medycznych, 10 aparatura dentystyczna, 
elektryczna, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, 
biodegradowalne implanty do zespalania kości, buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, chirurgiczne klamry, 
fotele dentystyczne, fotele do celów medycznych lub denty-
stycznych, futerały na instrumenty medyczne, gryzaki pier-
ścienie dla ząbkujących dzieci, gumki ortodontyczne, kaniule, 
lampy do celów medycznych, lusterka dentystyczne, maski 
stosowane przez personel medyczny, materiały do zszywania, 
meble wykonane specjalnie do celów medycznych, narzędzia 
do nacinania do celów medycznych, nici chirurgiczne, nożycz-
ki chirurgiczne, ochraniacze zębów do celów dentystycznych, 
odzież specjalna używana w salach operacyjnych, okrycia chi-
rurgiczne, pojemniki na odpady pochodzenia medycznego, 
protezy dentystyczne, przyrządy do cięcia stosowane w chi-
rurgii, przyrządy i przybory dentystyczne, rękawice do celów 
medycznych, rozpylacze aerozoli do celów medycznych, roz-
pylacze do celów medycznych, smoczki, spluwaczki do celów 
medycznych, strzykawki do celów medycznych, szczoteczki 
do czyszczenia języka, sztuczna szczęka, sztuczne zęby, szty-
fty dentystyczne do sztucznych zębów, urządzenia do użyt-
ku w ortodoncji, wiertła dentystyczne, zestawy do irygacji, 
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35 kolportaż próbek, organizowanie targów w celach han-
dlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pro-
jektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rekla-
ma, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
rozpowszechnianie reklam, sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, usługi pośrednictwa w han-
dlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy 
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w za-
kresie zamówień handlowych, 39 chroniony transport przed-
miotów wartościowych, dostarczanie paczek, dostarczanie 
towarów zamówionych korespondencyjne, dostarczanie 
wiadomości, dostawa towarów, pakowanie towarów, skła-
dowanie towarów, wynajmowanie magazynów, 44 chirurgia 
plastyczna, ośrodki zdrowia, salony piękności, szpitale, usługi 
dentystyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik 
medycznych, usługi medyczne, usługi ortodontyczne, wypo-
życzanie sprzętu medycznego.

(210) 475485 (220) 2017 08 18
(731) RUCZAJ 39 SOPATA SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) hello Dent

(531) 02.09.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 3 kamień polerski, korund (materiał ścierny), kre-
my do polerowania, łupki polerskie, paski odświeżające od-
dech, paski wybielające zęby, płyny do płukania ust do celów 
niemedycznych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, 
preparaty do polerowania, preparaty do polerowania protez 
dentystycznych, preparaty kolagenowe do celów kosmetycz-
nych, produkty do odświeżania oddechu w sprayu, ściereczki 
nasączane detergentami, do czyszczenia, środki do czyszcze-
nia zębów, środki ścierne i polerskie, węglik krzemu [mate-
riał ścierny], żele do wybielania zębów, 5 aerozole chłodzące 
do celów medycznych, alkohol leczniczy,amalgamaty denty-
styczne, amalgamaty dentystyczne ze złota, anestetyki [środ-
ki znieczulające], antybakteryjne środki do mycia rąk, balsa-
miczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku 
medycznego, chloroform, chusteczki nasączane płynami far-
maceutycznymi, dentystyczne materiały ścierne, detergenty 
do celów medycznych, guma do celów medycznych, guma 
do żucia do celów medycznych, jodoform, kauczuk do ce-
lów dentystycznych, kleje do protez dentystycznych, kola-
gen do celów medycznych, kompresy, lakier dentystyczny, 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, leki do celów stoma-
tologicznych, materiały do plombowania zębów, materiały 
opatrunkowe, medyczne, mydła antybakteryjne, mydła de-
zynfekujące, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycz-
nych, porcelana na protezy dentystyczne, preparaty do stery-
lizacji, preparaty tamujące krwawienie, preparaty ułatwiające 
ząbkowanie, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 
środki odkażające, wosk dentystyczny, wosk do modelowania 
do celów stomatologicznych, wstępnie wypełnione strzy-
kawki do celów medycznych, 10 aparatura dentystyczna, 

elektryczna, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, 
biodegradowalne implanty do zespalania kości, buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, chirurgiczne klamry, 
fotele dentystyczne, fotele do celów medycznych lub denty-
stycznych, futerały na instrumenty medyczne, gryzaki pier-
ścienie dla ząbkujących dzieci, gumki ortodontyczne, kaniule, 
lampy do celów medycznych, lusterka dentystyczne, maski 
stosowane przez personel medyczny, materiały do zszywania, 
meble wykonane specjalnie do celów medycznych, narzędzia 
do nacinania do celów medycznych, nici chirurgiczne, nożycz-
ki chirurgiczne, ochraniacze zębów do celów dentystycznych, 
odzież specjalna używana w salach operacyjnych, okrycia chi-
rurgiczne, pojemniki na odpady pochodzenia medycznego, 
protezy dentystyczne, przyrządy do cięcia stosowane w chi-
rurgii, przyrządy i przybory dentystyczne, rękawice do celów 
medycznych, rozpylacze aerozoli do celów medycznych, roz-
pylacze do celów medycznych, smoczki, spluwaczki do celów 
medycznych, strzykawki do celów medycznych, szczoteczki 
do czyszczenia języka, sztuczna szczęka, sztuczne zęby, szty-
fty dentystyczne do sztucznych zębów, urządzenia do użyt-
ku w ortodoncji, wiertła dentystyczne, zestawy do irygacji, 
35 kolportaż próbek, organizowanie targów w celach han-
dlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pro-
jektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rekla-
ma, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
rozpowszechnianie reklam, sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, usługi pośrednictwa w han-
dlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy 
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w za-
kresie zamówień handlowych, 39 chroniony transport przed-
miotów wartościowych, dostarczanie paczek, dostarczanie 
towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie 
wiadomości, dostawa towarów, pakowanie towarów, skła-
dowanie towarów, wynajmowanie magazynów, 44 chirurgia 
plastyczna, ośrodki zdrowia, salony piękności, szpitale, usługi 
dentystyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik 
medycznych, usługi medyczne, usługi ortodontyczne, wypo-
życzanie sprzętu medycznego.

(210) 475486 (220) 2017 08 18
(731) GANNET GUARD SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) GANDNA
(510), (511) 9 systemy i oprogramowanie do systemów sen-
sorycznych, systemy i oprogramowanie do systemów nawi-
gacji satelitarnej do pojazdów, czujniki i detektory, czujniki 
do biochipów, zdalne czujniki do pojazdów, czujniki i alarmy 
do monitorowania pojazdów, urządzenia zdalnego sterowa-
nia, piloty zdalnego sterowania, nadajniki zdalnego sterowa-
nia, mechanizmy zdalnego sterowania, zdalne urządzenia 
do monitorowania, urządzenia zdalnego sterowania do obsłu-
gi alarmów w pojazdach, interfejsy dla urządzeń lokalizujących 
z wykorzystaniem satelitarnych sygnałów pozycjonujących, 
programy komputerowe do zdalnego łączenia się z kom-
puterami lub sieciami komputerowymi, oprogramowanie 
komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego mo-
nitorowania i lokalizowania pojazdów, sprzęt komputerowy 
do transmisji, przetwarzania, rozpowszechniania danych lo-
kalizacyjnych, urządzenia elektroniczne stosowane do lokali-
zowania zagubionych przedmiotów wykorzystujące system 
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globalnego pozycjonowania lub sieci do komunikacji komór-
kowej, 38 zapewnianie dostępu do danych lub dokumen-
tów przechowywanych elektronicznie w plikach centralnych 
do zdalnego wglądu, elektryczna transmisja danych w ramach 
światowej sieci zdalnego przetwarzania danych, w tym w ra-
mach Internetu, 39 usługi w zakresie ustalania położenia po-
jazdów, usługi śledzenia i lokalizacji pojazdów, 45 znakowanie 
identyfikacyjne pojazdów w celach bezpieczeństwa, usługi 
lokalizowania skradzionych pojazdów, usługi monitoringu 
i ochrony pojazdów.

(210) 475488 (220) 2017 08 18
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) BANAPLAK
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, mianowicie prepa-
raty sercowo-naczyniowe.

(210) 475503 (220) 2017 08 21
(731) POLIFARB - ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) STAL-KOR
(510), (511) 2 oleje antykorozyjne, farby antykorozyjne, 
preparaty gruntujące antykorozyjne, farby do pokrywania 
powierzchni skorodowanych, preparaty gruntujące do po-
wierzchni skorodowanych, gruntoemalie na rdzę.

(210) 475533 (220) 2017 08 21
(731) STYCZEŃ KRZYSZTOF CRYPTO ACADEMY, Warszawa
(540) CRYPTO ACADEMY

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
usługi edukacyjne i instruktażowe, szkolenia biznesowe.

(210) 475534 (220) 2017 08 21
(731) WYDAWNICTWO PODATKOWE GOFIN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Gorzów Wielkopolski

(540) GOFIN WYDAWNICTWO PODATKOWE  
www.gofin.pl Dodatek nr 28 WSKAŹNIKI 
EKONOMICZNO-FINANSOWE

(531) 20.07.02, 26.04.02, 26.04.18, 29.01.15
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, perio-
dyki, czasopisma, książki, podręczniki, broszury, prospekty, 
biuletyny, katalogi, publikacje drukowane, albumy, kalenda-
rze, inne publikacje, zeszyty, obwoluty, zakładki do książek, 
druki, materiały introligatorskie, oprawy książek, segregatory 
na dokumenty, 38 łączność poprzez terminale komputero-

we, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą 
komputera, przydzielanie dostępu do baz danych, transmisja 
plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych.

(210) 475536 (220) 2017 08 21
(731) GLOBALTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Troszczyn
(540) SALE NEO

(531) 20.01.11, 20.01.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzeda-
ży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych.

(210) 475537 (220) 2017 08 21
(731) GALACH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GALACH CONSULTING

(531) 16.01.04, 16.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 testowanie komponentów, testowanie urzą-
dzeń, testowanie komputerów, testowanie bezpieczeństwa 
produktów, testowanie sprzętu informatycznego, testowa-
nie sprzętu komputerowego, testowanie oprogramowania 
komputerowego, testowanie programów komputerowych, 
opracowywanie i testowanie oprogramowania, testowanie 
systemów elektronicznego przetwarzania danych, testo-
wanie sprzętu podnoszącego pod kątem bezpieczeństwa, 
testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów teleko-
munikacyjnych, opracowywanie i testowanie metod prze-
twarzania danych, algorytmów i oprogramowania, analizy 
systemów komputerowych, badania związane ze skompu-
teryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych, 
badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją 
procesów przemysłowych, diagnozowanie problemów 
ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania, 
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradz-
two w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, projek-
towanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, 
wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowy-
wania danych.

(210) 475542 (220) 2017 08 21
(731) FLORCZAK ADAM, FLORCZAK ZDZISŁAW MIDAS 

SPÓŁKA CYWILNA, Pabianice
(540) EKOGROSZEK KARBONADO Ultra-Premium-Gold

(531) 17.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazo-
wane i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego, 
mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpa-
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dami, pył węglowy jako paliwo, węgiel kamienny, węgiel 
brunatny, brykiety węgla, koks, drewno opałowe, brykiety 
z drewna, węgiel orzech, paliwo do pieców węglowych, 
mieszanki węgla kamiennego, paliwa kopalne oraz ich po-
chodne zawarte w tej klasie, 35 prowadzenie usług w za-
kresie: reklamy, promocji, marketingu i zarządzanie działal-
nością handlową polegająca na kojarzeniu kontrahentów, 
pośrednictwo handlowe, badanie rynku, organizowanie 
wystaw w celach reklamowych i handlowych, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa 
i telewizyjna, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
wyselekcjonowywanie następujących produktów (bez 
uwzględnienia transportu) z myślą o osobach trzecich: 
ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane i ich mie-
szanki, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny wę-
gla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy 
jako paliwo, węgiel kamienny, węgiel brunatny, brykiety 
węgla, koks, drewno opałowe, brykiety z drewna, węgiel 
orzech, paliwo do pieców węglowych, mieszanki węgla 
kamiennego, paliwa kopalne oraz ich pochodne zawarte 
w tej klasie tak aby umożliwić konsumentom obejrzenie 
i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 39 pakowanie 
paliwa węglowego w worki do transportu i przechowy-
wanie materiałów luzem, pakowanie towarów i produktów 
węglopodobnych, konfekcjonowanie, dystrybucja węgla 
i produktów węglopodobnych.

(210) 475546 (220) 2017 08 21
(731) POLAND FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gniezno

(540) PF NUTRITION

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, białkowe suple-
menty diety.

(210) 475563 (220) 2017 08 22
(731) TECHPAK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września
(540) TECHPAK

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 torebki oraz artykuły do pakowania i prze-
chowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 
tektura, papier, papier offsetowy, karton, przemysłowy 

papier i karton, papier zabezpieczony, materiały opako-
waniowe wykonane z kartonu, materiały opakowanio-
we wykonane z tektury, materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania, arkusze do pakowania z papieru, rolki kar-
tonowe, opakowania kartonowe, pudła opakowaniowe 
[kartonowe], pudła papierowe, pojemniki z tektury falistej, 
torby papierowe, tuby z tektury, banery wystawowe wyko-
nane z kartonu, drukowane kartonowe tablice reklamowe, 
materiały drukowane, drukowany materiał promocyjny, 
20 plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemeta-
lowe, standy wystawowe, składane stoiska ekspozycyjne, 
40 obróbka i przetwarzanie papieru, drukowanie, drukowa-
nie offsetowe, 42 usługi projektowania, usługi projektowa-
nia na zamówienie, projektowanie opakowań i materiałów 
do pakowania, projektowanie materiałów drukowanych, 
usługi graficzne.

(210) 475565 (220) 2017 08 22
(731) ŚWITAŁA TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE TAD-LEN, 
Wydawy

(540) TAD-LEN
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze 
i leśne, maszyny rozpylające, opryskiwacze [maszyny], opry-
skiwacze upraw, opryskiwacze [maszyny rolnicze] rolnicze, 
opryskiwacze rolnicze [części maszyn], opryskiwacze [ma-
szyny] ogrodnicze, opryskiwacze ogrodnicze [części ma-
szyn], opryskiwacze w postaci przyczepek, opryskiwacze 
do montowania na przyczepach, opryskiwacze do mon-
towania na traktorach, pompy [maszyny], pompy [części 
maszyn lub silników], siewniki (maszyny), wały do maszyn, 
sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, sterowniki 
pneumatyczne do silników i maszyn, tłoki [części maszyn 
lub silników], zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], na-
rzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym.

(210) 475567 (220) 2017 08 22
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) Opti Siarka 80 WG
(510), (511) 1 nawozy dla rolnictwa, preparaty z mikroele-
mentami dla roślin, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjąt-
kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków 
przeciw pasożytom.

(210) 475703 (220) 2017 08 24
(731) ARKANA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) Arkana PRP
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosme-
tyczne, maski kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, 
balsamy do celów kosmetycznych.

(210) 475708 (220) 2017 08 24
(731) JACYNIAK DOROTA BIURO PODRÓŻY GOOD LUCK !, 

Tychy
(540) GOOD LUCK
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie tury-
styczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, 
transport pasażerski.
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(210) 475709 (220) 2017 08 24
(731) DZIEKAN MARIA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 

DWÓR DZIEKANÓW, Zielonki
(540) DWÓR DZIEKANÓW
(510), (511) 41 usługi sportowe i rekreacyjne, wypożyczanie 
sprzętu sportowego, organizacja przyjęć, organizacja balów, 
organizacja kongresów, konferencji, zjazdów, seminariów, 
usługi w zakresie rozrywki, 43 udostępnianie i prowadzenie 
basenów kąpielowych, usługi hotelowe, wynajmowanie 
zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi, barów, kafeterii: 
usługi rezerwacji pokoi, usługi restauracyjne, organizacja 
przyjęć weselnych w zakresie żywności, napoi i miejsca, wy-
najmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal na ze-
brania, pensjonaty, 44 usługi cateringu zewnętrznego, usługi 
SPA medycznych, usługi pielęgnacji i higieny urody, doradz-
two w zakresie dietetyki i odżywiania, usługi w zakresie fi-
zykoterapii, usługi saun, usługi solariów, usługi SPA, usługi 
opieki medycznej świadczonej przez uzdrowiska.

(210) 475711 (220) 2017 08 24
(731) DZIEKAN KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWE DZIEKAN, 
Zielonki

(540) DK
(510), (511) 7 maszyny rolnicze i części do nich, 35 sprzedaż 
maszyn rolniczych i części do nich.

(210) 475713 (220) 2017 08 24
(731) DZIEKAN KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWE DZIEKAN, 
Zielonki

(540) DK

(531) 26.01.03, 24.09.05, 01.01.02, 15.07.04, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny rolnicze i części do nich, 35 sprzedaż 
maszyn rolniczych i części do nich.

(210) 475715 (220) 2017 08 24
(731) KARP GABRIELA SUN FLOWER DERMICOS, Police
(540) Łuska Syreny
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, naklejane ozdoby 
do paznokci, lakiery do paznokci, 24 brokaty.

(210) 475717 (220) 2017 08 24
(731) ARKANA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) Arkana Skin Level³ Repair - 3 poziomowa terapia 
naprawcza

(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosme-
tyczne, maski kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, 
balsamy do celów kosmetycznych.

(210) 475722 (220) 2017 08 24
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) Opti Miedź
(510), (511) 1 nawozy dla rolnictwa, preparaty z mikroele-
mentami dla roślin, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjąt-
kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków 
przeciw pasożytom.

(210) 475757 (220) 2017 08 24
(731) HANDLOBUD CONSTRUCTION SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn
(540) HB HANDLOBUD construction

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.06
(510), (511) 37 budownictwo.
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1 471998, 472281, 472282, 472283, 472284, 472296, 472298, 474426, 474580, 474615, 475031, 475567, 475722

2 471998, 472296, 472298, 474615, 475503

3 466227, 470249, 470479, 471998, 472296, 472298, 473095, 473100, 473900, 474137, 474458, 474610, 474620, 
474636, 474993, 475002, 475079, 475208, 475221, 475225, 475238, 475239, 475241, 475246, 475257, 475295, 
475332, 475433, 475483, 475485, 475703, 475715, 475717

4 471998, 472281, 475542

5 466227, 470249, 471998, 472296, 472298, 473095, 473100, 473693, 473850, 473900, 474149, 474192, 474302, 
474308, 474458, 474580, 474610, 474620, 474636, 474669, 474927, 474946, 474993, 475002, 475043, 475080, 
475115, 475187, 475208, 475293, 475295, 475332, 475434, 475452, 475483, 475485, 475488, 475546

6 471998, 472281, 473978, 474436, 474615, 475378, 475383

7 471998, 473037, 474504, 474556, 474615, 474993, 475002, 475257, 475383, 475427, 475432, 475451, 475565, 
475711, 475713

8 471998, 474615, 474993, 475002, 475257, 475383

9 467635, 467675, 469117, 471845, 471998, 472281, 472931, 472932, 473813, 474193, 474440, 474458, 474556, 
474594, 474609, 474613, 474629, 474635, 474924, 474925, 474926, 475019, 475044, 475161, 475356, 475359, 
475365, 475401, 475403, 475405, 475423, 475432, 475486

10 474458, 474610, 474620, 474636, 474946, 474993, 475002, 475332, 475483, 475485

11 471998, 472281, 473863, 474424, 474523, 474556, 474557, 474993, 475002, 475031, 475177, 475180, 475257

12 468831, 471998, 472281, 472296, 472298, 473037, 473112, 473114, 473115, 473116

13 471998

14 470628, 471845, 471998, 472147

15 466305

16 458424, 462682, 463916, 469785, 469786, 470362, 470363, 471845, 471998, 472931, 472932, 474440, 474458, 
474609, 474976, 474993, 475002, 475094, 475097, 475110, 475115, 475181, 475257, 475295, 475365, 475445, 
475534, 475563

17 458424, 471998, 474615, 475289, 475383

18 471845, 471998, 472147, 475094, 475162, 475210

19 471998, 472281, 472282, 472283, 472284, 472296, 472298, 474312, 474313, 474314, 474316, 474331, 474581, 
474615, 475383, 475424

20 471845, 471998, 473978, 474205, 474993, 475002, 475337, 475383, 475563

21 470479, 471845, 471998, 474193, 474320, 474976, 474993, 475002, 475094, 475177, 475180, 475208, 475257, 
475445

22 471998, 474217, 475113, 475114

24 471998, 474993, 475002, 475383, 475715

25 469175, 470362, 470363, 471845, 471998, 472147, 473930, 473975, 474189, 474632, 474976, 474993, 475002, 
475019, 475080, 475081, 475094, 475096, 475113, 475114, 475115, 475162, 475201, 475210, 475229, 475295, 
475381, 475413

26 471845, 473975, 475096, 475113, 475114

27 471998

28 470362, 470363, 471845, 471998, 472281, 473975, 474458, 474536, 474632, 475115

29 471144, 471297, 471300, 471301, 471305, 472279, 472280, 472768, 473161, 473349, 473807, 473848, 473850, 
474032, 474175, 474192, 474458, 474522, 474580, 475022, 475090, 475091, 475109, 475111, 475222, 475223
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30 458820, 458821, 465967, 471845, 472228, 472231, 472279, 472280, 472768, 473697, 473702, 473718, 473807, 
473850, 474192, 474302, 474308, 474324, 474458, 474486, 474580, 474987, 475001, 475019, 475022, 475080, 
475090, 475091, 475111, 475177, 475180, 475192, 475193, 475194, 475196, 475222, 475223, 475247, 475296

31 471739, 471998, 472279, 472280, 472283, 472284, 472768, 473807, 473850, 474302, 474308, 474458, 475022, 
475086, 475222, 475223, 475410

32 466227, 469817, 469818, 469819, 469820, 470022, 471095, 472279, 472280, 472768, 473610, 473807, 473910, 
473911, 473913, 473914, 474149, 474192, 474458, 474580, 475001, 475022, 475032, 475080, 475222, 475223, 
475224

33 466901, 472279, 472280, 473132, 474458, 475385, 475386

34 462820, 471998, 474592

35 458424, 462682, 463916, 464465, 466227, 467635, 467675, 469117, 469452, 469785, 469786, 470572, 471297, 
471300, 471301, 471305, 471577, 471845, 471998, 472147, 472286, 472287, 472344, 472768, 473100, 473112, 
473114, 473115, 473116, 473161, 473688, 473697, 473702, 473848, 473863, 473910, 473911, 473913, 473914, 
473930, 473951, 473953, 473975, 473976, 473978, 474137, 474189, 474192, 474193, 474321, 474440, 474451, 
474458, 474490, 474556, 474609, 474615, 474629, 474632, 474635, 474644, 474976, 474987, 474993, 475002, 
475018, 475032, 475079, 475080, 475090, 475091, 475094, 475096, 475110, 475113, 475114, 475115, 475162, 
475208, 475221, 475225, 475229, 475238, 475239, 475241, 475246, 475248, 475267, 475308, 475337, 475365, 
475378, 475383, 475406, 475424, 475432, 475434, 475435, 475443, 475445, 475458, 475483, 475485, 475536, 
475542, 475711, 475713

36 467635, 469785, 469786, 471577, 473164, 473920, 474212, 474263, 474453, 474454, 474455, 474456, 474629, 
474635, 474976, 475094, 475127, 475184, 475188, 475267, 475282, 475308, 475378, 475403, 475405, 475443

37 469785, 469786, 471577, 471998, 473863, 473914, 473920, 473978, 474212, 474236, 474263, 474493, 474629, 
474635, 474956, 475084, 475085, 475188, 475257, 475308, 475423, 475459, 475757

38 467635, 469117, 469452, 473976, 474193, 474458, 474609, 474629, 474635, 475094, 475459, 475486, 475534

39 469785, 469786, 472768, 472909, 473910, 473911, 473913, 473914, 473920, 474149, 474193, 474458, 474609, 
474629, 474635, 474976, 475084, 475085, 475308, 475365, 475483, 475485, 475486, 475542, 475708

40 471998, 472147, 473910, 473911, 473913, 473914, 474436, 474629, 474635, 475031, 475096, 475177, 475180, 
475375, 475563

41 462682, 463916, 464465, 466305, 469175, 469452, 469785, 469786, 470045, 470107, 470109, 470111, 470116, 
470119, 470628, 470892, 471845, 473048, 473100, 473910, 473911, 473913, 473914, 473953, 473976, 474022, 
474225, 474440, 474453, 474454, 474455, 474456, 474458, 474563, 474609, 474629, 474635, 474976, 475018, 
475019, 475044, 475094, 475110, 475115, 475161, 475178, 475182, 475183, 475248, 475290, 475297, 475356, 
475359, 475365, 475406, 475425, 475435, 475445, 475458, 475533, 475709

42 467675, 469117, 469452, 470045, 471998, 472279, 472280, 472281, 472282, 472283, 472284, 472286, 472287, 
472296, 472298, 472931, 472932, 473100, 473910, 473911, 473913, 473914, 473978, 474149, 474193, 474440, 
474458, 474609, 474629, 474635, 474956, 475096, 475097, 475113, 475114, 475161, 475188, 475337, 475356, 
475359, 475383, 475423, 475459, 475537, 475563

43 469785, 469786, 471845, 471998, 472147, 474022, 474225, 474556, 474644, 474976, 474987, 475019, 475251, 
475290, 475297, 475363, 475365, 475382, 475709

44 462970, 466227, 469785, 469786, 470045, 470479, 471998, 473095, 473100, 473688, 473704, 474458, 475084, 
475085, 475094, 475435, 475483, 475485, 475709

45 469785, 469786, 471998, 473048, 474193, 474440, 474451, 474629, 474635, 474976, 475094, 475486
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100rad Poleca! PORADNIK 50+ 474458

1886 WODOCIĄGI I KANALIZACJA  
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA 473911

1886 WODOCIĄGI I KANALIZACJA 473914

1936 TYMBARK LEMONIADA  
Oryginalna receptura 471095

4V 4VALUE BUSINESS CONSULTING 473953

a ALBENCA 475363

AiOLI 475019

AKADEMIA PAZNOKCIA 475435

ALIGIS 475378

AllWear 475081

amela 475022

andapol.pl 474205

APAP 474620

ARIA melodia doskonałości 474924

aril exclusive lilydale 473900

Arkana PRP 475703

Arkana Skin Level3 Repair - 3 poziomowa  
terapia naprawcza 475717

Bada Bum 463916

BAJKA 474490

Bambi plus 475295

BANAPLAK 475488

Bank Zachodni WBK, bank jaki chcesz 475405

Bank Zachodni WBK, bankuję jak chcę 475403

BARNEO 474217

BENEFIT SPORT 474580

BEZ GMO GMO FREE 474192

bezcukrowe Biszkopty Wrocławskie 475196

BIOHUMUS 474426

BISTROBOT 474556

BIVROST 475161

BOB BIURO OBSŁUGI BUDYNKÓW 475127

boomy 475210

BPI URBAN SHAPERS 474263

BRACKA JESIEŃ 475248

Brylant 475183

Bu-131 473112

Bu-131 473115

Buli 474324

CA CAREFLEET GRUPA CRÉDIT AGRICOLE 473920

canteri 1952 LIMONI Lodziarnie Cukiernie  
Italian Food 474486

CARREPUBLIC CARS & SERVICE 471577

CARZONI 475085

carzoni.pl GROUP 475084

CERTYFIKAT PCBC Q 472279

CERTYFIKAT PCBC Q 472280

CERTYFIKAT PCBC Q 472296

CERTYFIKAT PCBC Q  472298

CHEETOS BIG MIX 475247

ciasteczka ciborki 474302

Ciechocińskie Pierniki 472228

Ciechocińskie Pierniki 472231

CL 20 CHMIELNA 20 LAB 474321

COALA 472344

Cola extra 469818

Colori di Caffe 475177

CRYPTO ACADEMY 475533

cziczi 470363

D’SENIS 475375

DA VINCI EMPIRE 474536

Deliski 473349

DESSElove 475090

DESTRIER 474451

DIETICE 473697

dietice 473702

DIONE 475401

DK 475711

DK 475713

DSR 475182

DWÓR DZIEKANÓW 475709

Dziewuchy Dziewuchom 475094

E+ 472931

E+ 472932

ECHO POLSKA PROPERTIES FACILITY  
MANAGEMENT 474976

e-dukacja.pl 464465

eko natura 475246

EKOGROSZEK KARBONADO  
Ultra-Premium-Gold 475542

EKSPRESJA wyraź siebie 474926

EKSPRESJA 474925

ELEKTROLITY HYDRATIX 474669

ELERGIN 475187

ELOCHA 473813

EPILAC 475293

eTOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE 470107
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eTOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE 470109

ETOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE 470111

E-TOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE 470116

eTOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE 470119

EVARIS 475356

EVOIA by LORIGINE 475208

FAKE OR GOOD 474193

FASHION SQUARE 469785

FASHION SQUARE 469786

fiksero 474629

fixero 474635

FIXLY 469117

FLARIS FLIGHT ASSISTANCE SYSTEM 474594

FLIS Happy Wafers Coconut 458820

FLIS Happy Wafers Nuts 458821

FUTURA PARK 474493

G pharma consulting 469452

GALACH CONSULTING 475537

GALERIA PIASTOVA 475188

GaLVO24 474436

GANDNA 475486

GEA FUTURA 475433

Gelteo 475413

GensuFine 474946

Girls’ Best Friend 470479

Głodny Turek 475109

GOFIN WYDAWNICTWO PODATKOWE  
www.gofin.pl Dodatek nr 28 WSKAŹNIKI 
EKONOMICZNO-FINANSOWE 475534

GOOD LUCK 475708

Guitar HELP 474236

HB HANDLOBUD construction 475757

hello Dent 475483

hello Dent 475485

HOTEL MALTAŃSKI 475365

HUBERTUS SPALSKI 474022

IBUPROM 474636

IMPRA SHOP 473975

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych 475267

Intelligent Fitness 475115

INTER MODAL 475458

INTERNATIONAL TOBACCO P  
PREZYDENCKIE FILTER CIGARETTES 462820

ISO-Tonka 475001

jabłkowy 475423

Jagoda 475178

Jan Niezbędny 475225

JAN Niezbędny 475238

Jan Niezbędny 475239

JANO 475424

JPK Link 467675

JUMI 465967

K1 473164

Kalisz. Dopisz swoją historię. 471845

katarek 475332

Kitty 475410

KUCHNIA ZE SMAKIEM JG JACEK GMURCZYK 475111

kurpiodobre 473161

Landscape 475086

LEMON extra 469819

LinguaLand. SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH 475110

LOFT DECORA 473978

lovelywedding 475425

Łuska Syreny 475715

M mamut 475296

M MELLOW FORM 475337

MABUCHI 473037

MADLED.EU 474523

MAGAZYN OGÓLNOPOLSKI zagroda 462682

MAM 475282

MAMOPRACUJ.PL JEŚLI CHCESZ! 475018

MAMUCIAKI 475194

Mamut. Poczęstuj się 475192

Mamutki 475193

MANTI 474610

MARCOR Woda w dobrej kondycji 475031

MARCUS KERR The Wedding Concept 472147

MARSALA 473930

MEDISTICA 473095

Medistica 473100

miami 475224

Mieszko Dla Ciebie & Dla Mnie 473718

Miód Pitny KAMIAŃSKI TRÓJNIAK 473132

MOCCSME 475162

moje seriale 474609

MONKIEWICZ 473863

MUZEUM BÓBRKA 475445

nachosy cibora 474308

NAPÓJ Woda Redox JONIZOWANA  
ŻYWA WODA ALKALICZNA 475032

NATURA FOOD BIO 475222

NATURA FOOD 475223

NAVI PRACA 473976

NENESS 475079

NEXOTECH 475459

NORTH STATE 474592

NOWY ŚWIAT RESTAURANT & COCKTAIL BAR 475297

NÓŻ COMIDA Y BEBIDA 474225

NYSA 468831

Octava Trust 475443

ODNOWA 467635

Opti Miedź 475722

Opti Siarka 80 WG 475567
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OPTISIN 474927

ORANGE extra 469820

OTWARTOŚĆ CIAŁO ZDROWIE  
OCZYSZCZANIE CIAŁA I ŻYCIA MOTYWACJA 
 I CELE SPRZEDAŻ FINANSE RÓWNOWAGA 
 MIŁOŚĆ I RELACJE KOMUNIKACJA I EMOCJE  
STRES ROZWÓJ OSOBISTY UDUCHOWIENIE 473048

PACJENTINFO 473688

Panel Serwis 475257

PAPU 475290

pasztet jubileuszowy 471144

PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI  
PRODUKCJA MATERIAŁÓW ODNIESIENIA 474440

perFect 474615

PF NUTRITION 475546

PHARMEDIQUE PROFESSIONAL 474993

Pharmedique 475002

PKF PSYCHOTERAPEUTYCZNY  
KLUB FILMOWY 470045

PMTM machines 474956

polbio 473807

POLISH STANDARD WÓDKA VODKA CZYSTA 466901

POLITERM SF 475181

POLSKA PRODUKCJA 474504

POLSKI KONGRES PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 475406

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI B 472281

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  
GWARANTOWANA JAKOŚĆ 472283

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  
GWARANTOWANA JAKOŚĆ 472284

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 
NAWÓZ WE EC FERTILIZER 472282

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 
SYSTEM ZARZĄDZANIA 472286

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  
SYSTEM ZARZĄDZANIA 472287

POLYCART 474581

Praktiker 471998

PRANANEEM 475427

PRIMADEX 473693

privist. 470572

profiteQ 475383

PROGRESS DESIGN 475308

PROMIENIE SŁOŃCA 473850

Ratif RISK ASSESSMENT TOOLBOX  
industrial facilities 475359

reporter young 475113

Rondo Plus 474314

Rondo 474313

ROŚLINNA extra 80% 474032

ROYAL 471739

RUN NEW YORK. FIVE BOROUGHS. ONE CITY. 469175

RUNAPLAX 475452

ry reporter young 475114

RZ RANO ZEBRANO 472768

Sabe 475096

SALE NEO 475536

Salto SPORT KIDS 474563

SAMKO 474212

SCHIEDEL Ciepło. Wentylacja. Życie. 474331

SILO EXTRA 458424

SinuCare 475043

SiRUBA 475432

SMAK NATURY PRODUKTY EKOLOGICZNE 474644

Soft-B system 474189

Soft-B system 475229

SOLVGREEN 474137

SOUND AND ME RECORD LABEL 475044

sound gallery lemon 470892

SPS SMART POWER STATION 474613

SS 475184

Stabil 474312

STAL-KOR 475503

STALOVE 473610

STILNOVISTI 475385

STILNOVISTI 475386

Stypendia dr. Jana Kulczyka 474456

Stypendium dr. Jana Kulczyka 474454

Stypendium im. dra Jana Kulczyka 474453

Stypendium im. Jana Kulczyka 474455

SUPERIORE 475180

SutriHeal 470249

SweetFit 475080

ŚWIĘTY ELIGIUSZ 470628

T-131 473114

T-131 473116

TAD-LEN 475565

Tajskie Spa 462970

TECHPAK 475563

TERRAFOND 475289

TĘCZA MAZUR NATURALNA WODA  
MINERALNA GAZOWANA 469817

TĘCZA MAZUR 470022

Thermo Rondo Plus 474316

TONE OF LIFE ART FOR PEACE 466305

TravelBank Bankowe Biuro Podróży 472909

TREE NUTS 473848

TREEN 475201

U KOZIOŁKA 475382

VENARTI 475097

VIFON SINCE 1963 1 2 3 MSG GLUTAMINIAN  
FREE GLUTEN FREE Vigor Noodles GINSENG  
Instant noodle soup - mild 471301
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VIFON SINCE 1963 KURCZAK CURRY ZUPA  
BŁYSKAWICZNA O SMAKU KURCZAKA  
OSTRA CURRY CHICKEN FLAVOUR INSTANT  
NOODLE SOUP (HOT) 471297

VIFON SINCE 1963 KURCZAK ŁAGODNY  
ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU KURCZAKA  
ŁAGODNA MILD CHICKEN FLAVOUR  
INSTANT NOODLE SOUP (MILD) 471300

VIFON SINCE 1963 OSTRO--KWAŚNA ZUPA  
BŁYSKAWICZNA OSTRA HOT AND SOUR 
INSTANT NOODLE SOUP (HOT) 471305

Villa Asteria 475251

Vivienne 475381

w 100% NATURALNA Moje odkrycie  
PROFi ZUPA Krem z zielonego groszku  
z miętą 474175

WALLE 474424

warszawska kranówka 473910

warszawska kranówka 473913

waterOff 474557

WEDG-AC 475451

Wego 474522

White CLINIC 473704

WHO CARES 474320

WIRTUALNY CZŁONEK ZARZĄDU 473951

ZASKOCZ 475091

ZDROWODA 466227

ZOOAPTEKA 475434

zushi express 474987

Żyj wygodniej 475241

ŻYWIECKI KRYSZTAŁ 474149



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.

993773 CUPRABLAU-Z (2017 06 14)
CFE: 24.17.01, 27.05.02, 29.01.04 5

1039510 HOONIGAN  
(2010 03 31, 2009 10 01)

9, 18, 25, 41

1102225 mila SDTIROL (2017 08 09)
CFE: 26.11.13, 27.05.10, 29.01.12 29

1242517 EVOLUTION (2017 08 23) 9, 10
1287532 A-OK (2017 07 10)

CFE: 26.04.18, 27.05.24 7
1303571 DATA PLUG (2017 08 04) 9, 38
1306184 ARAGON (2016 07 01) 14
1319484 DANSK (2017 07 11)

CFE: 07.01.24, 27.03.01 2, 3
1337820 GABRIELLE CHANEL 

(2017 08 24)
14, 18, 25

1363180 LP LA PINTA (2017 05 18)
CFE: 26.01.18, 27.05.22 25

1363196 Fratelli Barri (2017 06 13)
CFE: 27.05.11 11, 20, 21, 24, 35, 42

1363210 Sio (2017 06 06)
CFE: 01.15.15, 26.03.06, 27.05.02, 29.01.13 3

1363230 Balore (2017 07 06)
CFE: 05.03.11, 27.05.11 19

1363232 ProForce (2017 07 06)
CFE: 27.05.01 22, 24

1363265 UZTEX (2017 02 21) 23, 24, 25
1363268 BE FREE by Leasys (2017 04 06, 2016 11 03)

CFE: 27.05.01, 29.01.13 35, 36, 39
1363279 MOKARABIA (2017 07 31, 2017 01 30)

CFE: 01.15.11, 02.01.16, 04.05.02, 
05.07.01, 11.03.01

30, 43

1363285 FLITE TECHNOLOGY 
(2017 03 01, 2017 01 23)

16

1363298 YIPAK (2017 05 03)
CFE: 24.07.23, 24.13.01, 27.05.17 16

1363313 S SELECTUM LUXURY RESORT BELEK  
(2017 06 08)
CFE: 24.01.05, 24.09.05, 29.01.12 39, 41, 43

1363323 FRIKADELL (2017 06 01, 2017 05 23) 43
1363422 CT CHAIN (2017 06 06, 2017 02 10)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 7
1363454 Mo (2017 03 17)

CFE: 27.05.01, 29.01.15 9, 35, 38
1363460 ACCESS TO HEALTHCARE Coloplast  

Partnership Programme  
(2017 04 27, 2017 03 16)
CFE: 26.13.25, 29.01.12 16, 36, 41

1363479 elta mD (2017 07 19)
CFE: 27.05.10 3, 5

1363487 LUWA (2017 02 17, 2016 09 08) 7, 9, 11, 37, 
42

1363516 capelli SPORT (2017 05 30, 2017 02 27) 41
1363517 u&#287;urteks (2017 04 11)

CFE: 26.04.19, 27.05.01, 29.01.13 24
1363531 DNT (2017 05 25)

CFE: 26.04.05, 27.05.07, 29.01.12 2
1363618 RAMLADIO (2017 07 03, 2017 01 20) 5
1363619 TADILECTO (2017 06 14, 2016 12 29) 5
1363658 ANDROS (2017 06 02, 2016 12 08) 29, 30, 

32
1363688 ISANA (2016 12 23, 2016 07 04)

CFE: 04.02.01, 26.01.03, 27.05.10 3, 5, 8, 10, 
21, 25, 35

1363726 Strasser (2017 05 05) 1, 17, 19
1363731 WIDER WORLD  

(2017 05 16, 2017 02 23)
9, 16, 41, 42

1363733 2017 04 24)
CFE: 08.01.19, 25.01.06, 28.05.00, 29.01.12 29

1363750 CELLSTREAM (2017 06 02, 
2016 12 12)

9, 10

1363753 Helix CHEESE (2017 06 12)
CFE: 27.05.03, 29.01.12 29

1363803 Aristo (2017 06 22) 3, 5, 44
1363816 GLACIER BREEZE (2017 07 10, 

2017 01 11)
3

1363823 HYTJ (2016 12 26)
CFE: 26.01.18 9

1363840 PIZZA PAPA JOHN’S BETTER 
INGREDIENTS. BETTER PIZZA. 
(2017 04 07)

30, 39, 43

1363914 Mondo Graniti (2017 07 17) 19
1363997 ENERLIGHT (2017 03 13) 9, 11
1364005 EED TRANSMISSION (2017 06 13)

CFE: 27.05.01 7
1364013 Joyoung (2017 06 28)

CFE: 25.03.01, 27.05.24 7, 9, 11, 21
1364088 Kenner (2017 04 18) 7, 9, 11
1364095 e.Do (2017 04 07, 2017 03 27)

CFE: 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12 7, 9, 41
1364110 Cafelux (2017 04 20)

CFE: 01.15.11, 11.03.04, 27.05.07, 29.01.13 30
1364177 IRISATED (2017 07 06)

CFE: 26.04.02, 27.05.24, 28.03.00 1
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1364179 EASTAR (2017 07 06)

CFE: 26.01.01, 26.13.25, 28.03.00 1
1364228 1 ONE (2017 04 28, 2017 04 11)

CFE: 27.05.02, 27.07.02 1
1364295 ATLANTIDE (2017 04 19)

CFE: 27.05.01 9, 42
1364298 CMPC (2017 06 09) 9
1364335 RC REPORT COLLECTION  

(2017 07 12, 2017 06 19)
CFE: 05.13.01, 27.05.22 25

1364340 veloup! (2017 07 06)
CFE: 24.17.04, 27.05.01 12

1364447 Signat (2017 02 16, 2016 08 18) 9, 16, 19, 40, 
42, 45

1364474 DEMMERS TEAHOUSE (2017 02 08, 2017 02 08)
CFE: 07.01.24, 27.01.12, 
27.05.24, 29.01.12

21, 30, 35, 43

1364483 mapp digital (2017 04 03, 2016 10 07)
CFE: 27.05.10, 29.01.04 35, 38, 42

1364489 2017 02 21)
CFE: 09.01.01, 09.03.01, 29.01.12 23, 24, 25

1364495 KTM 600 (2017 03 27)
CFE: 01.15.05, 28.05.00, 29.01.12 9

1364535 IVYsafe (2017 04 18)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 6, 9, 35

1364538 REBUY (2017 05 23) 35, 38, 42
1364648 momento (2017 06 28)

CFE: 26.01.01, 26.05.01 7, 8
1364658 XI DING (2017 05 25, 2016 12 09)

CFE: 28.03.00 43
1364660 bonhorse (2017 07 06)

CFE: 27.05.01 7



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1363726, 1364177, 1364179, 1364228 

2  1319484, 1363531 

3  1319484, 1363210, 1363479, 1363688, 1363803, 1363816 

5  993773, 1363479, 1363618, 1363619, 1363688, 1363803 

6  1364535 

7  1287532, 1363422, 1363487, 1364005, 1364013, 1364088, 1364095,
 1364648, 1364660 

8  1363688, 1364648 

9  1039510, 1242517, 1303571, 1363454, 1363487, 1363731, 1363750,
 1363823, 1363997, 1364013, 1364088, 1364095, 1364295, 1364298,
 1364447, 1364495, 1364535 

10  1242517, 1363688, 1363750 

11  1363196, 1363487, 1363997, 1364013, 1364088 

12  1364340 

14  1306184, 1337820 

16  1363285, 1363298, 1363460, 1363731, 1364447 

17  1363726 

18  1039510, 1337820 

19  1363230, 1363726, 1363914, 1364447 

20  1363196 

21  1363196, 1363688, 1364013, 1364474 

22  1363232 

23  1363265, 1364489 

24  1363196, 1363232, 1363265, 1363517, 1364489 

25  1039510, 1337820, 1363180, 1363265, 1363688, 1364335, 1364489 

29  1102225, 1363658, 1363733, 1363753 

30  1363279, 1363658, 1363840, 1364110, 1364474 

32  1363658 

35  1363196, 1363268, 1363454, 1363688, 1364474, 1364483, 1364535,
 1364538 

36  1363268, 1363460 

37  1363487 

38  1303571, 1363454, 1364483, 1364538 

39  1363268, 1363313, 1363840 

40  1364447 

41  1039510, 1363313, 1363460, 1363516, 1363731, 1364095 

42  1363196, 1363487, 1363731, 1364295, 1364447, 1364483, 1364538 

43  1363279, 1363313, 1363323, 1363840, 1364474, 1364658 

44  1363803 

45  1364447



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.

466994 Miles-Bramwell Executive Services Ltd
2017 06 13 5, 29, 30

466995 Miles-Bramwell Executive Services Ltd
2017 06 13 5, 29, 30

466986 Miles-Bramwell Executive Services Ltd
2017 06 13 5, 29, 30

466979 Miles-Bramwell Executive Services Ltd
2017 06 13 5, 29, 30

468518 RALPH ANDERL
2017 07 17 9

469873 Amazone Europ Core S.a. r.l.
2017 08 22 9

470493 Intersnack Group GmbH & Co. KG
2017 08 29 5, 29, 30, 32

470226 Beiersdorf AG
2017 08 29 3

471092 CELGENE CORPORATION
2017 09 05 44

470868 EDILTECO S.P.A.
2017 09 05 1, 2, 17, 19, 37

468343 Henkel AG & Co. KGaA
2017 09 05 19, 35

468341 ROCA SANITARIO, S.A.
2017 09 05 19, 35

470068 TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
2017 09 04 3, 16

472239 AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 09 11 5

469477 KOŁEK KRYSTYNA
2017 08 04 29

470407 Metropole Gestion
2017 09 01 35, 36

471653 AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 08 31 1, 3, 5, 30, 42

469510 ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA
2017 09 29 3, 5

463127 BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC.
2017 09 05 34



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH  
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1342320 MISTER BIO FOOD SRL; Frescolat
2017 08 29 29, 30
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S P R O S T O W A N I E

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

32/2017 67 472336 POLISHOP POLISHOPA


