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B I U L E T Y N

Urzędu Patentowego



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

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

 Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 9 października 2017 r. Nr ZT41

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) 457853 (220) 2016 06 14
(731) UNIKOMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) UNIKOMM
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi 
zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi w za-
kresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji 
public relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku to-
waru, usługi, firmy, usługi agencji importowo-eksportowych, 
usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama 
radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama kore-
spondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprzeda-
ży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewi-
zji, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji 
towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, de-
korowanie wystaw sklepowych, wynajem powierzchni rekla-
mowych, agencje informacji handlowej, oferowanie w me-
diach produktów dla handlu detalicznego, analizy kosztów, 
analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania 
rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, 
powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach danych, obrób-
ka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowa-
nie tekstów sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowa-
nie usług, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, rozlepianie plakatów 
reklamowych, wycena działalności handlowej, organizowa-
nie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
kolportaż próbek reklamowych, pośredniczenie w zawiera-
niu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, przygoto-
wywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja 
towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, pro-
jektowanie i wykonywanie tymczasowych materiałów rekla-
mowych wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym, 
rozdawanie materiałów reklamowych w punkcie sprzedaży, 
wynajem modelek i modeli dla celów promocji sprzedaży, 
pozycjonowanie produktów na półkach sklepowych, wynaj-
mowanie nośników reklamowych, doradztwo personalne, 
rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór personelu 
za pomocą metod psychotechnicznych, produkcja filmów 
reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych i rekla-
mowych utworów muzycznych, usługi zaopatrywania osób 
trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych 
i usługi reklamowe, 39 usługi transportowe, transport towa-
rowy, usługi kurierskie, pośrednictwo i logistyka w zakresie 
transportu, rezerwowanie transportu, pakowanie towarów, 
przewożenie i dostarczanie towarów, magazynowanie, za-
rządzanie i administrowanie parkingami, wynajem miejsc 
parkingowych i parkingów, garaży, powierzchni magazyno-

wych, hall do składowania, gruntów lub terenów do składo-
wania towarów, podnajmowanie lub wynajmowanie miejsc 
do parkowania i postoju maszyn oraz pojazdów, 42 badania 
jakości, testowanie, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne 
w zakresie materiałów budowlanych, maszyn przemysło-
wych, doradztwo techniczne w zakresie doboru zespołów 
i podzespołów w urządzeniach przemysłowych, prace ba-
dawczo-rozwojowe w dziedzinie mechaniki, badania tech-
niczne, usługi laboratoryjne w zakresie badania i atestowania 
artykułów spożywczych, sprzętu gospodarstwa domowego, 
zabawek, mebli, paliw.

(210) 459069 (220) 2016 07 13
(731) PLANTICO - HODOWLA I NASIENNICTWO 

OGRODNICZE ZIELONKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonki Parcele

(540) plantiCo

(531) 24.09.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone do stoso-
wania w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, chemiczne 
środki ochrony roślin i ich nasion, nawozy organiczne i mi-
neralne, preparaty do użyźniania gleby, preparaty do nawo-
żenia gleby, nawozy mineralne, nawozy naturalne, preparaty 
regulujące wzrost roślin, wosk do szczepienia drzew, dodatki 
chemiczne do środków owadobójczych i grzybobójczych, 
podłoża dla upraw bezgruntowych, ziemia próchnicza, pod-
łoża do hodowli roślin, ziemia, 8 Narzędzia i przyrządy ręczne 
(o napędzie ręcznym), stosowane w ogrodnictwie, sadow-
nictwie, rolnictwie i leśnictwie, 31 Nasiona, grzybnie, cebulki 
i kłącza kwiatowe, sadzonki, krzewy, drzewa, nasiona roślin 
uprawnych, nasiona kwiatów, nasiona traw, byliny, drzewka 
i krzewy ozdobne, drzewka i krzewy owocowe, darń, torf, 
kora, 35 Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurto-
wej i detalicznej, stacjonarnej oraz wysyłkowej, w oparciu 
o katalog oraz korespondencyjne lub za użyciu sieci infor-
matycznej: nasion roślin uprawnych, kwiatów i traw, cebulek 
kwiatowych i bylin, drzewek i krzewów ozdobnych i owoco-
wych, podłoży do hodowli roślin, ziemi, darni, kory, produk-
tów chemicznych przeznaczonych do stosowania w rolnic-
twie, nawozów sztucznych i naturalnych, maszyn rolniczych, 
urządzeń i akcesoriów stosowanych w rolnictwie, narzędzi 
ogrodniczych, reklama za pomocą Internetu, prezentowanie 
w mediach produktów dla handlu hurtowego i detaliczne-
go, reklama korespondencyjna, organizacja wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materia-
łów, w tym ulotki, plakaty, prospekty w celach reklamowych, 
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marketing usług, 41 Usługi w zakresie nauczania, organiza-
cji szkoleń i kursów w zakresie rolnictwa, patologii roślin, 
leśnictwa.

(210) 459705 (220) 2016 07 28
(731) UNIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW 

SŁUŻB PAŃSTWOWYCH, SAMORZĄDOWYCH 
I ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, Warszawa

(540) BAŁTYK OŚRODEK WCZASOWY

(531) 06.03.02, 10.03.01, 21.03.01, 18.04.02, 26.01.04, 27.05.01, 
27.05.05

(510), (511) 43 usługi hotelowe, hotelowe usługi kateringo-
we, usługi w zakresie zakwaterowania na pobył czasowy, 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajmowanie 
pomieszczeń na pobył czasowy, wynajmowanie kwater, ofe-
rowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, ser-
wowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach.

(210) 459995 (220) 2016 08 05
(731) GIBEK KRZYSZTOF, Opole
(540) Ś OŚWIECONY

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 4 materiały oświetlające, energia elektryczna 
wytwarzana z energii słonecznej, energia elektryczna wy-
twarzana z energii wiatru, energia elektryczna ze źródeł nie-
odnawialnych, energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 
9 sterowniki programowalne, sterowniki przemysłowe wraz 
z oprogramowaniem, sterowniki elektroniczne, regulato-
ry energii, regulatory energii elektrycznej, programowalne 
urządzenia sterujące, elektryczne urządzenia sterownicze 
do zarządzania energią, przepływomierze elektryczne, sze-
rokopasmowe woltomierze do pomiaru kąta przesunięcia 
fazowego, urządzenia do pomiaru oporności, urządzenia 
do pomiaru rezystancji, urządzenia do testowania baterii, 
watomierze, woltomierze, wskaźniki strat elektrycznych, 
liczniki amperogodzin, liczniki energii elektrycznej, liczniki 
prądu elektrycznego, mierniki miliwoltów, mierniki napięcia, 
mierniki prądu, mierniki uniwersalne składane, sterowniki 
do falowników, reduktory [elektryczność], regulatory oświe-
tlenia, płyty słoneczne, podzespoły elektroniczne, optyczne, 
podzespoły elektrotechniczne, polimerowe diody elektrolu-
minescencyjne [PLED], panele do rozdziału energii elektrycz-
nej, panele dotykowe, panele sterownicze do kuchenek, 

panele światłowodowe, płytki ceramiczne zawierające ob-
wody drukowane, diody świecące [LED], przenośne panele 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia 
fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecz-
nego na energię elektryczną, baterie słoneczne do celów 
przemysłowych, baterie słoneczne do użytku domowego, 
falowniki fotowoltaiczne, fotodiody, fotokomórki do użycia 
z oświetleniem bezpieczeństwa, fotoogniwa, fotowoltaicz-
ne moduły słoneczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 
fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania ener-
gii elektrycznej ze słońca, instalacje fotowoltaiczne do wy-
twarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], 
kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, kolektory 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, komórki 
fotowoltaiczne, matryce do paneli słonecznych, moduły fo-
towoltaiczne, moduły słoneczne, ogniwa słoneczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, ogniwa słoneczne z krzemu 
krystalicznego, panele słoneczne, panele słoneczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, urządzenia do kontroli elek-
trostatyczności, urządzenia do ochrony przeciwprzepięcio-
wej, urządzenia do regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do stabilizacji częstotliwości, urządzenia do stabilizowania 
napięcia, urządzenia do sterowania mocą [elektryczne], urzą-
dzenia do sterowania prądem elektrycznym, aparatura 
i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, apara-
tura i urządzenia do regulowania elektryczności, aparatura 
i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura 
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, 
aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, 
urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, urzą-
dzenia ładujące do sprzętu nadającego się do ponownego 
ładowania, baterie słoneczne do celów przemysłowych, 
baterie słoneczne do ponownego ładowania, urządzenia 
do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego [baterie], urzą-
dzenia do regulowanego zasilania, urządzenia do transmisji 
za pośrednictwem linii elektroenergetycznych, urządzenia 
energetyczne sieci zasilających, urządzenia fotowoltaiczne, 
aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania 
energii elektrycznej, 11 instalacje oświetleniowe z diodami 
elektroluminescencyjnymi [LED], instalacje oświetleniowe, 
instalacje do lamp ulicznych, osprzęt oświetleniowy, opra-
wy oświetleniowe, lampy (urządzenia oświetleniowe), lampy 
oświetleniowe, lampy na energię słoneczną, lampy do celów 
oświetleniowych, żarówki oświetleniowe LED, urządzenia 
oświetleniowe z organicznymi diodami elektroluminescen-
cyjnymi (OLED), urządzenia oświetleniowe LED, podwodne 
lampy LED, 35 organizowanie pokazów handlowych, orga-
nizowanie pokazów w celach handlowych, organizowanie, 
prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych 
programów motywacyjnych, organizowanie, prowadzenie 
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, 
dystrybucja materiałów reklamowych drogą pocztową, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur 
i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, or-
ganizowanie aukcji, organizowanie aukcji internetowych, or-
ganizowanie i prowadzenie aukcji, organizowanie i przepro-
wadzanie aukcji, prowadzenie aukcji, usługi aukcyjne on-line, 
usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem Internetu, audyt 
przedsiębiorstw, automatyczne przetwarzanie danych, prze-
twarzanie danych, przetwarzanie danych dla firm, skompute-
ryzowane przetwarzanie danych, wprowadzanie i przetwa-
rzanie danych, odczyt mierników elektrycznych do celów 
wystawiania rachunków, sporządzanie faktur, pomoc i do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębior-
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stwami w sektorze energetycznym, usługi doradcze i konsul-
tingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
badania dotyczące cen, prognozy rynkowe, gromadzenie 
i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach 
danych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej, 37 budowa elektrowni wiatrowych, budo-
wa elektrowni wodnych, instalacja odgromników, instalacja 
ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalacja systemów 
oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycz-
nych, instalacja urządzeń do kompensacji mocy biernej, 
instalacja urządzeń do oszczędzania energii, instalacja urzą-
dzeń do wytwarzania energii, instalacja urządzeń elektrycz-
nych, instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, 
instalacja urządzeń oświetleniowych, instalowanie genera-
torów prądu, instalowanie systemów zasilanych energią sło-
neczną, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji 
fotowoltaicznych, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń 
i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja urządzeń 
i instalacji do wytwarzania energii, montaż i konserwacja 
instalacji fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji 
ogrzewania słonecznego, naprawa i konserwacja instalacji 
do wytwarzania energii, naprawa instalacji do zaopatrzenia 
w energię, naprawa lub konserwacja generatorów energii 
elektrycznej, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń 
oświetleniowych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, 
42 aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, 
badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie opro-
gramowania komputerowego, instalacja i dostosowanie 
na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowe-
go, opracowywanie oprogramowania komputerowego 
w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i por-
tali e-biznesowych, opracowywanie programów do prze-
twarzania danych na zamówienie osób trzecich, pisanie pro-
gramów komputerowych, programowanie komputerowe 
dla branży energetycznej, programowanie oprogramowania 
do importowania danych i zarządzania nimi, programowa-
nie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, 
programowanie oprogramowania do zarządzania energią, 
programowanie oprogramowania do zarządzania bazami 
danych, programowanie programów do przetwarzania da-
nych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do zarządzania energią, tworzenie platform internetowych 
do handlu elektronicznego, usługi pisania oprogramowania 
komputerowego, usługi pisania programów komputero-
wych, inżynieria techniczna, usługi inżynieryjne związane 
z systemami zaopatrzenia w energię, pomiary inżynieryjne, 
projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projek-
towanie systemów elektronicznych, projektowanie syste-
mów elektrycznych, projektowanie systemów oświetlenio-
wych, projektowanie systemów pomiarowych.

(210) 459996 (220) 2016 08 05
(731) GIBEK KRZYSZTOF, Opole
(540) Ś OŚWIECONY

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 4 materiały oświetlające, energia elektryczna 
wytwarzana z energii słonecznej, energia elektryczna wy-
twarzana z energii wiatru, energia elektryczna ze źródeł nie-
odnawialnych, energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 

9 sterowniki programowalne, sterowniki przemysłowe wraz 
z oprogramowaniem, sterowniki elektroniczne, regulatory 
energii, regulatory energii elektrycznej, programowalne urzą-
dzenia sterujące, elektryczne urządzenia sterownicze do za-
rządzania energią, przepływomierze elektryczne, szerokopa-
smowe woltomierze do pomiaru kąta przesunięcia fazowego, 
urządzenia do pomiaru oporności, urządzenia do pomiaru re-
zystancji, urządzenia do testowania baterii, watomierze, wol-
tomierze, wskaźniki strat elektrycznych, liczniki amperogo-
dzin, liczniki energii elektrycznej, liczniki prądu elektrycznego, 
mierniki miliwoltów, mierniki napięcia, mierniki prądu, mierni-
ki uniwersalne składane, sterowniki do falowników, reduktory 
[elektryczność], regulatory oświetlenia, płyty słoneczne, pod-
zespoły elektroniczne, optyczne, podzespoły elektrotechnicz-
ne, polimerowe diody elektroluminescencyjne [PLED], panele 
do rozdziału energii elektrycznej, panele dotykowe, panele 
sterownicze do kuchenek, panele światłowodowe, płytki ce-
ramiczne zawierające obwody drukowane, diody świecące 
[LED], przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania 
promieniowania słonecznego na energię elektryczną, bate-
rie słoneczne do celów przemysłowych, baterie słoneczne 
do użytku domowego, falowniki fotowoltaiczne, fotodiody, 
fotokomórki do użycia z oświetleniem bezpieczeństwa, fo-
toogniwa, fotowoltaiczne moduły słoneczne, fotowoltaiczne 
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej 
z energii słonecznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, instalacje foto-
woltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie 
fotowoltaiczne], kalibrowane referencyjne ogniwa fotowolta-
iczne, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej, komórki fotowoltaiczne, matryce do paneli słonecznych, 
moduły fotowoltaiczne, moduły słoneczne, ogniwa słonecz-
ne do wytwarzania energii elektrycznej, ogniwa słoneczne 
z krzemu krystalicznego, panele słoneczne, panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia do kontroli 
elektrostatyczności, urządzenia do ochrony przeciwprzepię-
ciowej, urządzenia do regulacji energii elektrycznej, urządze-
nia do stabilizacji częstotliwości, urządzenia do stabilizowania 
napięcia, urządzenia do sterowania mocą [elektryczne], urzą-
dzenia do sterowania prądem elektrycznym, aparatura i urzą-
dzenia do przekształcania energii elektrycznej, aparatura 
i urządzenia do regulowania elektryczności, aparatura i urzą-
dzenia do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura i urzą-
dzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, apara-
tura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, urządzenia 
do magazynowania energii elektrycznej, urządzenia ładujące 
do sprzętu nadającego się do ponownego ładowania, bate-
rie słoneczne do celów przemysłowych, baterie słoneczne 
do ponownego ładowania, urządzenia do nieprzerywalnego 
zasilania elektrycznego [baterie], urządzenia do regulowa-
nego zasilania, urządzenia do transmisji za pośrednictwem 
linii elektroenergetycznych, urządzenia energetyczne sieci 
zasilających, urządzenia fotowoltaiczne, aparatura i urządze-
nia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 
11 instalacje oświetleniowe z diodami elektroluminescen-
cyjnymi [LED], instalacje oświetleniowe, instalacje do lamp 
ulicznych, osprzęt oświetleniowy, oprawy oświetleniowe, 
lampy (urządzenia oświetleniowe), lampy oświetleniowe, 
lampy na energię słoneczną, lampy do celów oświetlenio-
wych, żarówki oświetleniowe LED, urządzenia oświetleniowe 
z organicznymi diodami elektroluminescencyjnymi (OLED), 
urządzenia oświetleniowe LED, podwodne lampy LED, 35 or-
ganizowanie pokazów handlowych, organizowanie poka-
zów w celach handlowych, organizowanie, prowadzenie 
i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów mo-
tywacyjnych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie 
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programów lojalnościowych dla klientów, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych drogą pocztową, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów dru-
kowanych], rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z oświetleniem, organizowanie aukcji, 
organizowanie aukcji internetowych, organizowanie i pro-
wadzenie aukcji, organizowanie i przeprowadzanie aukcji, 
prowadzenie aukcji, usługi aukcyjne on-line, usługi aukcyjne 
on-line za pośrednictwem Internetu, audyt przedsiębiorstw, 
automatyczne przetwarzanie danych, przetwarzanie danych, 
przetwarzanie danych dla firm, skomputeryzowane przetwa-
rzanie danych, wprowadzanie i przetwarzanie danych, odczyt 
mierników elektrycznych do celów wystawiania rachunków, 
sporządzanie faktur, pomoc i doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycz-
nym, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, badania dotyczące cen, progno-
zy rynkowe, gromadzenie i systematyzowanie informacji 
w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, 37 budowa elek-
trowni wiatrowych, budowa elektrowni wodnych, instalacja 
odgromników, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, 
instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów 
elektroenergetycznych, instalacja urządzeń do kompensacji 
mocy biernej, instalacja urządzeń do oszczędzania energii, in-
stalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalacja urządzeń 
elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych i generato-
rów prądu, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalowa-
nie generatorów prądu, instalowanie systemów zasilanych 
energią słoneczną, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń 
i instalacji fotowoltaicznych, konserwacja, serwis i naprawa 
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja 
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, montaż i kon-
serwacja instalacji fotowoltaicznych, montaż i konserwacja 
instalacji ogrzewania słonecznego, naprawa i konserwacja 
instalacji do wytwarzania energii, naprawa instalacji do za-
opatrzenia w energię, naprawa lub konserwacja generatorów 
energii elektrycznej, usługi doradcze związane z instalacją 
urządzeń oświetleniowych, usługi w zakresie instalacji elek-
trycznych, 42 aktualizacja oprogramowania do przetwarzania 
danych, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie 
oprogramowania komputerowego, instalacja i dostosowa-
nie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputero-
wego, opracowywanie oprogramowania komputerowego 
w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali 
e-biznesowych, opracowywanie programów do przetwa-
rzania danych na zamówienie osób trzecich, pisanie progra-
mów komputerowych, programowanie komputerowe dla 
branży energetycznej, programowanie oprogramowania 
do importowania danych i zarządzania nimi, programowa-
nie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, 
programowanie oprogramowania do zarządzania energią, 
programowanie oprogramowania do zarządzania bazami da-
nych, programowanie programów do przetwarzania danych, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarzą-
dzania energią, tworzenie platform internetowych do handlu 
elektronicznego, usługi pisania oprogramowania komputero-
wego, usługi pisania programów komputerowych, inżynieria 
techniczna, usługi inżynieryjne związane z systemami zaopa-
trzenia w energię, pomiary inżynieryjne, projektowanie in-
stalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie systemów 
elektronicznych, projektowanie systemów elektrycznych, 
projektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie 
systemów pomiarowych.

(210) 460002 (220) 2016 08 05
(731) DROŻDŻ WIOLETA STUDIO MAKEUPSTYL, Rybnik
(540) PML PROFESSIONAL MAKEUP LINE

(531) 25.01.05, 25.01.10, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 2 barwniki do makijażu permanentnego, barwni-
ki do tatuaży, 3 barwniki kosmetyczne, 8 przyrządy do ozda-
biania ciała ludzkiego, elektryczne urządzenia do makijażu 
permanentnego, elektryczne urządzenia do tatuażu.

(210) 460521 (220) 2016 08 22
(731) SOCATOTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Piłkarskie maluszki
(510), (511) 9 nagrane magnetyczne nośniki danych, płyty 
kompaktowe, płyty dvd, cyfrowe dyski wielokrotnego zapi-
su, taśmy wideo i płyty cd-rom, urządzenia do przechowy-
wania danych, urządzenia audiowizualne i fotograficzne, fu-
terały na elektroniczne notesy, urządzenia do gromadzenia 
danych, urządzenia do nagrywania, elektroniczne bazy da-
nych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji 
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, oprogra-
mowanie, dane zapisane elektronicznie, nagrania magne-
tyczne, dyski optyczne zapisane, wstępnie nagrane kasety, 
taśmy z nagraniami, dane zapisane magnetycznie, audio-
wizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], 16 książ-
ki, czasopisma ilustrowane atlasy treningowe, podręczniki 
instruktażowe biuletyny informacyjne, broszury, papier 
na wizytówki [produkt półprzetworzony], wyroby z kartonu, 
książki, kalkomanie 3d do stosowania na każdej powierzch-
ni, książki adresowe, kalendarze adwentowe, tablice rekla-
mowe z tektury, plakaty reklamowe, kalendarze spotkań 
[agendy], kartki urodzinowe, książeczki do kolorowania, 
komiksy, publikacje edukacyjne, bilety wstępu, programy 
imprez, ulotki, okładki czasopism, czasopisma[periodyki], 
katalogi sprzedaży wysyłkowej, podręczniki instruktażowe, 
oprawione plakaty, fotografie, karty obrazkowe, terminarze 
[materiały drukowane], rozkładane kartki okolicznościowe 
z niespodzianką, czasopisma z plakatami, afisze, plakaty, 
biuletyny informacyjne, programy drukowane, publikacje 
drukowane, drukowane emblematy [kalkomanie], karty wy-
ników, sportowe karty do kolekcjonowania, zeszyty ćwiczeń 
z naklejkami, naklejki [kalkomanie], karty na wymianę, foto-
grafie oprawione i nieoprawione, wykresy ścienne, 25 ko-
szulki z krótkim rękawem, bluzy sportowe, spodnie joggin-
gowe, skarpetki, szorty, czapki bejsbolówki, kurtki, skarpetki 
przeciwpotne, podkoszulki sportowe, stroje plażowe, odzież 
dla chłopców, bokserki, spodenki rowerowe na szelkach, 
śliniaki niepapierowe, paski [odzież], ubrania codzienne, 
odzież dziecięca, nauszniki, kamizelki [bezrękawniki], ręka-
wiczki, koszulki piłkarskie, polary, długie luźne stroje, chustki 
na głowę, pulowery z kapturem, bluzy sportowe z kaptu-
rem, kurtki, kurtki jako odzież sportowa, odzież do joggingu, 
topy do biegania, swetry, chusty [odzież], rękawiczki dziane, 
ocieplacze, kurtki odblaskowe, pulowery z długimi rękawa-
mi, podkoszulki z długimi rękawami, koszulki polo, koszulki 
polo z dzianiny, swetry polo, koszulki z nadrukami, piżamy, 
kartki przeciwdeszczowe, ponczo przeciwdeszczowe, stroje 
dla sędziów sportowych ,koszulki bez rękawów do biega-
nia, szaliki, szale, dresy ortalionowe, koszule, koszule z krót-
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kimi rękawami, szorty, odzież sportowa, skarpetki sportowe, 
czapki i czapeczki sportowe, skarpetki, kurtki sportowe, 
szorty sportowe, bluzy sportowe, opaski przeciwpotne, 
spodenki kąpielowe, koszulki z krótkim rękawem, spodnie 
od dresu, bluzy dresowe, buty sportowe [obuwie], krawa-
ty, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, topy spor-
towe do rozgrzewki, spodnie do rozgrzewki, kurtki spor-
towe do rozgrzewki, podkoszulki, nieprzemakalna odzież 
wierzchnia, kamizelki do ochrony przed wiatrem, skarpetki 
wełniane, koszulki piłkarskie, koszulki piłkarskie, 28 piłki, 
bramki, sieci i pachołki do użytku w treningach piłki nożnej 
dla małych dzieci, artykuły i sprzęt sportowy, uchwyty do pi-
łek, końcówki do pompowania piłek, pompki do piłek, torby 
specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, słupki 
do bramek, siatki do bramek, rękawice wykonane specjalnie 
do noszenia podczas uprawiania sportu, rękawice do gry 
w piłkę nożną, piłki do ćwiczeń, tarcze elektroniczne, ochra-
niacze na nogi przystosowane do uprawiania sportu, nako-
lanniki [artykuły sportowe], podstawki do wykopywania pi-
łek, siatki do sportów, nagolenniki [artykuły sportowe], piłki 
do piłki nożnej, nakolanniki do użytku w grze w piłkę nożną, 
siatki do bramek do gry w piłkę nożną, bramki do piłki noż-
nej, tarcze strzelnicze do użytku sportowego, piłki do piłki 
nożnej, małe piłki do gry w piłkę nożną, 41 nauczanie gry 
w piłkę nożną, obozy piłki nożnej, organizowanie meczów 
piłki nożnej, rozrywka w postaci meczów piłkarskich, organi-
zowanie zawodów piłki nożnej, rozrywka w postaci meczów 
piłkarskich, usługi w zakresie organizowania imprez piłkar-
skich, nauczanie i szkolenia, usługi doradcze w zakresie 
szkoleń, usługi doradcze w zakresie edukacji, organizowanie 
warsztatów, organizowanie warsztatów zawodowych i kur-
sów szkoleniowych, prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń 
fizycznych, trenowanie, usługi edukacyjne związane z roz-
wojem sprawności intelektualnej dzieci, zajęcia w zakresie 
ćwiczeń fizycznych, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć 
sportowych, informacje dotyczące edukacji sportowej, kul-
tura fizyczna, udostępnianie filmów on-line nie do pobra-
nia, zapewnianie kursów instruktażowych dla młodych ludzi.

(210) 461443 (220) 2016 09 09
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NIFELOX
(510), (511) 3 kosmetyki zawarte w tej klasie, mydła, kremy, 
pasty zawarte w tej klasie, 5 kosmetyki lecznicze, produkty 
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały, 
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów 
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy 
diety, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty 
ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biolo-
giczne, bakteriobójcze, krwiopochodne, biotechnologiczne 
do celów medycznych, szczepionki, surowice, preparaty far-
maceutyczne do pielęgnacji skóry, płyny farmaceutyczne, 
plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, środki 
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produk-
ty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla 
nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów me-
dycznych, 10 instrumenty medyczne, sprzęt i instrumenty 
chirurgiczne do użytku stomatologicznego, urządzenia i in-
strumenty chirurgiczne do użytku wetenaryjnego.

(210) 461625 (220) 2016 09 16
(731) WINNICA DE SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeszyce

(540) 

(531) 11.03.01, 24.17.11, 29.01.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów.

(210) 461994 (220) 2016 09 26
(731) ŁUCZAK JACEK BLACK JACK GROUP, Pabianice
(540) THE MOCCA JACK
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, napoje na bazie czeko-
lady, kakao, herbaty, kawy, słodycze, słodycze na bazie lub za-
wierające kawę, kakao lub czekoladę, 35 zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich różnych towarów obejmujących: mleko, produkty 
mleczne, napoje mleczne, kawa, herbata, kakao, napoje na ba-
zie czekolady, kakao, herbaty, kawy, słodycze, słodycze na bazie 
lub zawierające kawę, kakao lub czekoladę, napoje bezalkoho-
lowe, soki, nektary i przeciery owocowe, warzywne i owoco-
wo-warzywne, syropy owocowe, wody mineralne i gazowane, 
piwo, napoje alkoholowe, w sposób umożliwiający ich wy-
godne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w In-
ternecie, na stoiskach handlowych, podczas targów, pokazów 
i podobnych okoliczności oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, 
reklama wyżej wymienionych towarów, 43 usługi kawiarniane 
i barowe, restauracje, kawiarnie, bary, pizzerie.

(210) 462106 (220) 2016 09 29
(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 Z serca fabryki Pierniki 

nadziewane w białej czekoladzie Smak czarnej 
porzeczki PIERNIKI W BIAŁEJ CZEKOLADZIE 
Z NADZIENIEM O SMAKU CZARNEJ PORZECZKI
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(531) 02.01.01, 08.01.09, 08.01.10, 08.01.25, 19.03.25, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.15

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

(210) 462460 (220) 2016 10 08
 (310) 416235 (320) 2016 04 11 (330) PK
(731) BETA ELECTRONICS LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
(540) BETA.COM
(510), (511) 16 publikacje drukowane, książki, arkusze z nuta-
mi w formie drukowanej, czasopisma [periodyki], druki, foto-
grafie, materiały biurowe.

(210) 462461 (220) 2016 10 08
 (310) 416233 (320) 2016 04 11 (330) PK
(731) BETA ELECTRONICS LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
(540) BETA.COM
(510), (511) 41 nauczanie, produkcja i dystrybucja progra-
mów i filmów telewizyjnych, usługi w zakresie wystaw, wi-
dowisk i targów, organizacja i przygotowywanie w zakresie 
mody, kultury i rozrywki, muzyczne usługi wydawnicze.

(210) 462675 (220) 2016 10 13
(731) James Cook Languages s.r.o., Praha, CZ
(540) jamescook languages

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia.

(210) 462935 (220) 2016 10 20
(731) MACH PIOTR P.P.H.U. MATEX, Ksawerów
(540) ROMAIN LAURENS
(510), (511) 42 projektowanie opakowań i butelek.

(210) 463283 (220) 2016 10 28
(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, 

Eskisehir, TR
(540) ETi CRAX Sticks

(531) 08.03.08, 08.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 krakersy.

(210) 464688 (220) 2016 12 02
(731) DOBROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica

(540) DobraMed

(531) 24.13.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 44 fizjoterapia, hospicja, manicure, masaż, opie-
ka paliatywna, opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc 
medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, 
salony piękności, szpitale, świadczenie usług przez domy 
opieki nad starszymi ludźmi, usługi dentystyczne, usługi do-
radcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi 
medyczne, usługi psychologów.

(210) 465101 (220) 2016 12 12
(731) CALÇADOS PEGADA NORDESTE LTDA, Ruy Barbosa, BR
(540) PEGADA PGD

(531) 02.09.19, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 
29.01.06

(510), (511) 25 buty, botki, sandały, obuwie do tenisa, kapcie, 
pantofle domowe, obuwie dla mężczyzn.

(210) 465404 (220) 2016 12 19
(731) DK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy
(540) DK Soft Shell
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 468519 (220) 2017 03 07
(731) TRAVEL AND ACTION.PL, Gdynia
(540) GOLF IN GDAŃSK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.11.07, 21.03.07, 26.02.07
(510), (511) 41 organizowanie obozów sportowych, organi-
zowanie obozów wakacyjnych [w zakresie rozrywki], usługi 
związane z organizacją wypoczynku, organizowanie zawo-
dów sportowych, obsługa pól golfowych, udostępnianie 
urządzeń sportowych w ramach organizowania zajęć spor-
towych, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem 
pojazdów].

(210) 470155 (220) 2017 04 07
(731) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) SPITZBERG OAK AGED POLISH VODKA
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(531) 27.05.01, 06.01.02, 29.01.12
(510), (511) 33 wódka, która spełnia wymogi określone 
w specyfikacji technicznej oznaczenia geograficznego na-
poju spirytusowego Polska wódka/Polish Vodka.

(210) 470202 (220) 2017 04 08
(731) EMBE POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) SLEEPMED

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.03.17, 02.03.23, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 10 materace: medyczne, lecznicze, położnicze, 
ortopedyczne, przeciwodleżeniowe, 20 meble, łóżka, ma-
terace inne niż do celów leczniczych, materace łóżkowe, 
materace dmuchane kempingowe, nakładki na materace, 
poduszki materacowe, niemetalowe zespoły sprężyn do ma-
teracy, poduszki, pościel - oprócz bielizny pościelowej, sien-
niki, zagłówki, śpiwory kempingowe, 35 usługi sprzedaży 
towarów: meble, łóżka, materace, pokrowce i narzuty na ma-
terace, poduszki, pościel, sienniki, zagłówki, śpiwory, bielizna 
pościelowa, koce, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hur-
towymi, internetowymi, usługi informacyjne i poradnictwo 
handlowe dla konsumentów w zakresie materacy, mebli oraz 
produktów do spania: łóżka, pościele, poduszki, bielizna po-
ścielowa, koce, pokrowce i narzuty na materace, doradztwo 
gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie bizne-
sowe przedsiębiorstwami.

(210) 470295 (220) 2017 04 10
(731) CENTRUM KONFERENCYJNO-WYPOCZYNKOWE 

ZAMEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lidzbark Warmiński

(540) GOŚCI OD WIEKÓW
(510), (511) 41 organizowanie i obsługa konferencji, kon-
gresów, sympozjów, szkoleń, 43 hotele: rezerwacja miejsc 
w hotelach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem.

(210) 470297 (220) 2017 04 10
(731) CIESZYŃSKI BARTOSZ YP, Gdynia
(540) Yawning Pets

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 budy, kojce i legowiska dla zwierząt do-
mowych, poduszki dla zwierząt domowych, posłania dla 
zwierząt domowych, przenośne posłania dla zwierząt 
domowych.

(210) 470678 (220) 2017 04 19
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY 

SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy

(540) HOLIST agro

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 1 nawozy nieorganiczne, 35 publikowanie tek-
stów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, han-
dlowych, przygotowywanie reklam w tym papierowych, 
radiowych, telewizyjnych, prezentowanie produktów w me-
diach, za pośrednictwem sieci komputerowych, interneto-
wych, on-line, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
promocyjnych, promocja sprzedaży nawozów, preparatów, 
środków chemicznych i agrochemicznych dla osób trzecich, 
organizacja wystaw, targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, komunikacja marketingowa z wykorzystaniem me-
diów społecznościowych, 41 publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, w tym informacyjne, statystyczne, naukowe, 
do celów edukacyjnych w formie papierowej jak i on-line, 
kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, sympozjów, szkoleń, 44 usługi doradcze z dziedziny 
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 470744 (220) 2017 04 21
(731) JENNER TOMASZ, Kraków
(540) LODY z lodziarni

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.13.25, 07.01.06, 02.01.20
(510), (511) 30 lody, lody owocowe, sorbety, lody na paty-
ku, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, desery 
lodowe, lodowe wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze 
mrożone, mrożone wyroby cukiernicze na patyku, wyroby 
cukiernicze z mrożonego jogurtu, lodowe słodycze, 43 lo-
dziarnie, usługi kawiarni, kafeterie, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).

(210) 470786 (220) 2017 05 30
(731) CALLEJA SERGIO, Warszawa
(540) Celestia

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym orzeźwiające 
napoje, napoje energetyczne, napoje serwatkowe i napoje 
izotoniczne (hiper i hipotoniczne) (do użycia i/lub w zależ-
ności od potrzeb sportowców), piwo, piwo słodowe, piwo 
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pszenne, porter, piwo, stout i lager, napoje bezalkoholo-
we słodowe, wody mineralne i wody gazowane, napoje 
owocowe i soki owocowe, syropy, esencje i inne preparaty 
do sporządzania napojów, tabletki musujące do sporządza-
nia sorbetów oraz proszki do sporządzania napojów i koktajli 
bezalkoholowych.

(210) 470787 (220) 2017 05 30
(731) CALLEJA SERGIO, Warszawa
(540) delice

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.15, 26.04.06, 26.04.18
(510), (511) 29 mleko, mleczne produkty, mięso i wędliny, 
ryby, drób (nieżywy), dziczyzna, ekstrakty mięsne, owoce 
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane, galaretki, 
galaretki owocowe, dżemy, jaja, oleje spożywcze i tłusz-
cze jadalne, anchois, ajvar [papryka konserwowana], białka 
jajek, albumen (białko z jaj) do celów kulinarnych, solone 
mięso, aloes spożywczy, orzechy, homary nieżywe, bekon, 
napoje mleczne z przewagą mleka, zupy, skórki owocowe, 
pokrojona w plastry i przyprawiona wołowina barbequed 
(bulgogi), masło, masło arachidowe, masło kakaowe, masło 
kokosowe, karczochy konserwowane, mięso konserwowe, 
wieprzowina, kawior, korniszony, żywność przygotowywana 
z ryb, cebula konserwowana, mieszanki przetworów owoco-
wych, sos z żurawiny [kompot], owoce gotowane, koncen-
traty rosołowe, skorupiaki nieżywe, czosnek [konserwowy], 
warzywa w puszkach, małże nieżywe, kapusta kwaszona, 
fasola, konserwowa, wątroba, enzymy mlekowe do celów 
spożywczych, filety rybne, płatki ziemniaczane, produkty 
serowarskie, wiórki kokosowe, owoce konserwowane w al-
koholu, owoce lukrowane, grzyby konserwowane, krewet-
ki, nieżywe, raki nieżyjące, żelatyna, tłuszcze jadalne, olej 
i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], hummus [pasta 
z ciecierzycy], kefir [napój mleczny], smalec, mleko albumi-
nowe, mleko skondensowane, mleko z orzeszków ziemnych 
do celów kulinarnych, mleko migdałowe do celów kulinar-
nych, mleko ryżowe [do celów kulinarnych], mleko sojowe, 
lecytyna do celów kulinarnych, warzywa gotowane, socze-
wica konserwowana, sałatki owocowe, sałatki warzywne, 
migdały mielone, margaryna, marmolada, orzechy laskowe 
przetworzone, orzechy kandyzowane, orzechy preparowa-
ne, olej kostny jadalny, olej kokosowy, olej rzepakowy jadalny, 
olej słonecznikowy do celów kulinarnych, olej kukurydziany, 
olej z ziaren palmowych do żywności, olej palmowy do żyw-
ności, olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oliwa 
z oliwek, oliwki konserwowane, bita śmietana, krem na bazie 
masła, pasztet z wątróbki, chipsy owocowe, chipsy ziemnia-
czane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, pektyna do celów 
kulinarnych, ryby solone, preparaty do produkcji bulionu, 
składniki do sporządzania zup, szynka, mleko sfermentowa-
ne, przecier jabłkowy, riażenka [prażone zsiadłe mleko], ło-
soś nieżywy, kiełbaski w cieście, sardynki, nieżywe, nasiona 
słonecznika przetworzone, nasiona przetworzone, serwatka, 
śmietana [produkty mleczarskie], przekąski na bazie owo-
ców, soki roślinne do gotowania, sok pomidorowy do goto-

wania, tahini [pasta nasion sezamu], trufle zakonserwowane, 
tofu, tuńczyk nieżyjący, flaki, żółtka jajek, rodzynki, małże nie-
żywe, jogurt.

(210) 471268 (220) 2017 05 05
(731) MUCHA TOMASZ, Bobrów
(540) My little SWEET TEDDY BEAR

(531) 03.01.14, 03.06.03, 21.01.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 25 bielizna osobista, damskie koszule nocne, ko-
szule, koszule do spania, krótkie piżamy damskie, komplety 
koszulek i spodenek, legginsy, majtki, odzież damska, okrycia 
[narzutki] nakładane na koszule nocne, piżamy, podkoszul-
ki, peniuary, szlafroki, ubrania z trykotu, ubrania dziecięce, 
35 promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi w zakre-
sie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, pośred-
niczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób 
trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzeda-
ży i zakupu towarów, usługi hurtowni i sklepów detalicznych 
z odzieżą, bielizną dzienną i nocną dla dorosłych i dzieci.

(210) 471587 (220) 2017 05 12
(731) MELNYK IRENA PP, Lublin
(540) BARK

(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.06, 
29.01.08

(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej 
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży kore-
spondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następu-
jących towarów: pontony, akcesoria do pontonów.

(210) 471678 (220) 2017 05 15
(731) STAWIŃSKI MICHAŁ, Woźniki Śląskie
(540) S oberschlesien
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(531) 27.05.01, 14.09.07
(510), (511) 32 piwo, 33 wino, whisky, wódka, napoje alko-
holowe zawierające owoce, likiery, aperitify: anyżówka, miód 
pitny, koktajle alkoholowe.

(210) 472184 (220) 2017 05 26
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) 

(531) 26.15.15, 29.01.12
(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) 472186 (220) 2017 05 26
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) 

(531) 26.15.15, 29.01.12
(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) 472223 (220) 2017 05 26
(731) GELTZ ŻANETA, Poznań
(540) DOM ALERGIKA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.05, 26.11.09
(510), (511) 35 usługi w zakresie opracowywania i organizo-
wania programów promocyjnych, usługi organizowania, 
prowadzenia i obsługi wystaw oraz targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, usługi reklamowe w zakresie rekla-
my prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z za-
stosowaniem plakatów i ulotek oraz elektronicznych, 
magnetycznych i optycznych nośników informacji, prowa-
dzenie kompleksowych kampanii reklamowych, doradztwo 
w zakresie reklamy, obejmujące: ocenę skuteczności dotych-
czasowej formy reklamy oraz kierunki zwiększenia skutecz-
ności reklamy, optymalizację skuteczności w odniesieniu 

do poniesionych nakładów na reklamę, sporządzanie eks-
pertyz oraz opinii w sprawie strategii reklamy, z uwzględnie-
niem przewidywanych kierunków rozwoju branży reklamo-
wej, wynajem czasu antenowego, tworzenie, wydawanie 
i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także 
katalogów oraz gadżetów reklamowych (koszulki, kubki), 
usługi w zakresie badania rynku oraz badania opinii publicz-
nej, organizowanie i obsługa - handlowych lub reklamowych 
- pokazów mody, wystaw, giełd i targów, organizowanie kon-
kursów i imprez rozrywkowych - o podłożu reklamowym - 
z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej 
i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, ma-
gnetycznych i optycznych nośników informacji, doradztwo 
w zakresie organizowania, kierowania oraz prowadzenia 
działalności gospodarczej, również w dziedzinie programów, 
promocji, sprzedaży i technologii, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie je oglądać i kupować w małych sklepach następują-
cych branż: ogólnospożywcza, papiernicza, zabawkarska, 
elektroniczna, artykuły gospodarstwa domowego, odzieżo-
wa (również obuwie i nakrycia głowy), jubilerska, oraz w księ-
garni, w aptece, w sklepie z upominkami oraz z różnorodny-
mi gadżetami, tj. w tzw. sklepie, w salonie, w dużym sklepie 
wielobranżowym lub w supermarkecie (hipermarkecie), 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, 
za pośrednictwem systemu telezakupów, pozwalające na-
bywcy wygodnie je oglądać i kupować, przy wykorzystaniu 
środków telekomunikacji - dotyczy branży spożywczej, che-
micznej, odzieżowej, budowlanej, kosmetycznej, obuwni-
czej, jubilerskiej, księgarskiej, aptekarskiej, artykułami adg 
i gospodarstwa domowego, a także zabawkarskiej i diete-
tyczno-zdrowotnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich róż-
nych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej 
sprzedaży różnorodnych artykułów-dotyczy branży spożyw-
czej, chemicznej, odzieżowej, budowlanej, kosmetycznej, 
obuwniczej, jubilerskiej, księgarskiej, aptekarskiej, artykułami 
adg i gospodarstwa domowego, a także zabawkarskiej i die-
tetyczno-zdrowotnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
ofert różnych usług pozwalające potencjalnemu odbiorcy 
wygodnie zapoznawać się z tą ofertą oraz „kupować” te usłu-
gi na stronie internetowej dotyczącej ofert różnorodnych 
usług - dotyczy branży spożywczej, chemicznej, odzieżowej, 
budowlanej, kosmetycznej, obuwniczej, jubilerskiej, księgar-
skiej, aptekarskiej, artykułami adg i gospodarstwa domowe-
go, a także zabawkarskiej i dietetyczno-zdrowotnej, usługi 
w zakresie opracowywania i organizowania programów pro-
mocyjnych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wy-
staw oraz targów w celach handlowych lub reklamowych, 
usługi doradztwa dotyczącego targów i wystaw dla celów 
handlowych lub reklamowych, poszukiwania w zakresie pa-
tronatu, usługi badania opinii społecznej oraz rynku, usługi 
marketingowe, kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, to-
warów oraz usług, usługi tworzenia tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, obróbka tekstów, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozy-
skiwanie danych do komputerowych baz danych, systema-
tyzacja danych w komputerowych bazach danych usługi 
reklamowe w zakresie reklamy prasowej, radiowej, telewizyj-
nej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek 
oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośni-
ków informacji, wydawanie, rozpowszechnianie i dystrybu-
cja materiałów reklamowych, w tym druków, prospektów, 
broszur i innych materiałów informacyjnych związanych 
z opieką zdrowotną, 41 organizowanie wystaw w celach 
edukacyjnych i prowadzenie konferencji, produkcja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, świadczenie doradztwa 
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w zakresie edukacji, kształcenia oraz rozwoju zawodowego, 
usługi w zakresie rozwoju osobistego i dokształcania, opra-
cowywanie programów edukacyjnych, usługi w zakresie in-
formacji o edukacji, rekreacji i imprezach rozrywkowych, or-
ganizowanie i obsługa imprez o charakterze edukacyjnym, 
naukowym, rozrywkowym i rekreacyjnym, zwłaszcza konfe-
rencji, kongresów, zjazdów, szkoleń, seminariów, wykładów, 
sympozjów, targów, wystaw oraz konkursów, usługi w za-
kresie organizacji czasu wolnego, usługi organizowania 
i prowadzenia klubów z dziedziny edukacji lub rozrywki, 
usługi publikowania książek, usługi publikowania katalo-
gów, za wyjątkiem katalogów reklamowych, wydawnictw 
konferencyjnych, broszur, folderów i plakatów, usługi publi-
kacji tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci 
komputerowych, usługi publikowania katalogów, za wyjąt-
kiem katalogów reklamowych, wydawnictw konferencyj-
nych, broszur, folderów i plakatów, usługi reporterskie, tłuma-
czenia, doradztwo zawodowe, fotoreportaże, informacja 
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informa-
cja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy kore-
spondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach 
wideo, nauczanie indywidualne, organizacja pokazów, orga-
nizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie 
kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji, orga-
nizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organi-
zowanie widowisk [impresariat), organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie scenariuszy 
do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [roz-
rywka], produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja 
muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
produkcja widowisk, przedszkola, publikowanie książek, pu-
blikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, pu-
blikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe 
programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż 
teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, sporzą-
dzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, 
studia filmowe, szkoły z internatem, telewizyjne usługi roz-
rywkowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, 
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania), 
usługi artystów estradowych, usługi gier oferowane w syste-
mie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi 
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi poka-
zów filmowych, usługi przekwalifikowania zawodowego, 
usługi reporterskie, usługi szkół [edukacja], usługi trenera 
osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, 
usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie 
obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opraco-
wania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie], wyższe uczelnie [edukacja], 
42 badania oraz usługi, kontrola jakości, prace badawczo-
-rozwojowe, projektowanie budowlane i doradztwo w za-
kresie projektowania, analizy chemiczne, analizy wody, audyt 
energetyczny, badania bakteriologiczne, badania biologicz-
ne, badania chemiczne, badania geologiczne, badania geo-
logiczne, badania naukowe, badania techniczne, badania 
w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania 
w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony środo-
wiska naturalnego, chmura obliczeniowa, doradztwo w za-
kresie oszczędności energii, doradztwo w zakresie projekto-
wania i rozbudowy sprzętu komputerowego, dostarczanie 
informacji o technologii komputerowej za pośrednictwem 

strony internetowej, kalibrowanie [pomiary], kontrola jakości, 
miernictwo [pomiary], ocena jakości drewna na pniu, ocena 
jakości wełny, opracowywanie projektów technicznych, po-
miary geodezyjne, poszukiwania geologiczne, prace badaw-
czo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 
projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, 
projektowanie systemów komputerowych, projektowanie 
urbanistyczne, próby kliniczne, testowanie materiałów, 
udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kom-
pensacji emisji dwutlenku węgla, usługi chemiczne, usługi 
doradcze w dziedzinie technologii, usługi inżynieryjne, usłu-
gi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi konsultacyjne 
w dziedzinie technologii informatycznej, usługi świadczone 
przez laboratoria naukowe, wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, wzornictwo przemysłowe.

(210) 472288 (220) 2017 05 29
(731) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  

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

ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI

(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wy-
roby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, tworzywa 
sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, materiały 
wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, 
rury elastyczne niemetalowe, 19 materiały budowlane nie-
metalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budow-
nictwie, asfalt, smoła i bitumy w tym emulsje asfaltowe, lepi-
ki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, nadproża 
niemetalowe, dachówki, 42 kontrola jakości.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(210) 472555 (220) 2017 06 05
(731) HITEXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) HITEXA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.12, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 11 aparatura, instalacje i urządzenia chłodnicze, 
armatura do pieców, armatura do urządzeń oraz instalacji 
wodnych i gazowych, chłodnice do cieczy, komory chłodni-
cze, pojemniki i szafy chłodnicze, lady chłodnicze, dmucha-
wy, części instalacji do nawiewu, filtry powietrza do klimaty-
zacji, instalacje do schładzania wody, instalacje i urządzenia 
klimatyzacyjne, instalacje do klimatyzacji w pojazdach, zbior-
niki chłodzące do pieców, urządzenia do chłodzenia po-
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wietrza i napojów, wyciągi wentylacyjne, wentylatory, za-
mrażarki, grzejniki do centralnego ogrzewania, nawilżacze 
do grzejników centralnego ogrzewania, rekuperatory ciepl-
ne, wymienniki i zasobniki ciepła, grzejniki elektryczne, ele-
menty grzejne, kolektory słoneczne, kotły grzewcze, kuchen-
ki, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, 
nurnikowe grzałki, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, 
płynne lub gazowe, instalacje do podgrzewania pojazdów, 
ruszty do palenisk, palniki, instalacje do wytwarzania pary, 
piece jako urządzenia grzewcze, płyty grzejne, instalacje 
do podgrzewania powietrza i wody, 37 instalacja, konser-
wacja i naprawy maszyn, instalowanie i naprawy urządzeń 
dla chłodnictwa, instalowanie oraz naprawa urządzeń kli-
matyzacyjnych, instalowanie, konserwacja oraz naprawy 
maszyn i urządzeń biurowych, montaż i naprawa instalacji 
grzewczych.

(210) 473036 (220) 2017 06 19
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) Benevox
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, olejki eteryczne, detergenty do użyt-
ku sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 produkty 
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne 
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, diete-
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty 
ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakterio-
bójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych 
i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechno-
logiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystycz-
ne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały 
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne 
przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmac-
niające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, ma-
teriały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne, 
aerozole chłodzące do celów medycznych, preparaty bak-
teryjne do celów medycznych, balsamy do użytku medycz-
nego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, 
bransolety do celów medycznych, chusteczki do celów me-
dycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, 
gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry 
do celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecz-
nicze do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów 
medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, 
aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do le-
ków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory 
do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów 
antybakteryjnych, ręczne spraye do celów medycznych, 
spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalato-
ry tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, ban-
daże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla 
niemowląt, zamknięcia do butelek dla niemowląt, gorsety 
do celów leczniczych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły 
co celów medycznych, inkubatory dla noworodków, inkuba-

tory medyczne, irygatory do celów medycznych, irygatory 
do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory stosowa-
ne w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojem-
niki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, 
opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, 
bandaże przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, 
przyborniki na instrumenty medyczne, rozpylacze do ce-
lów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, 
smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych, strzy-
kawki do cewki moczowej, strzykawki do użytku medycz-
nego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, 
strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki 
do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień 
ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelek-
tryczne kompresy stosowane w chirurgii, termometry do ce-
lów medycznych, zamknięcia do butelek do karmienia, igły 
do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu do le-
czenia obrażeń.

(210) 473038 (220) 2017 06 19
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) BENEVOX Control smak cytrynowy

(531) 19.13.21, 25.12.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki; preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, olejki eteryczne; detergenty do użyt-
ku sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 produkty 
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne 
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, diete-
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty 
ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakterio-
bójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych 
i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechno-
logiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystycz-
ne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały 
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne 
przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmac-
niające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, ma-
teriały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne, 
aerozole chłodzące do celów medycznych, preparaty bak-
teryjne do celów medycznych, balsamy do użytku medycz-
nego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, 
bransolety do celów medycznych, chusteczki do celów me-
dycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, 
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gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry 
do celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecz-
nicze do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów 
medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, 
aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do le-
ków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory 
do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów 
antybakteryjnych, ręczne spraye do celów medycznych, 
spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalato-
ry tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, ban-
daże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla 
niemowląt, zamknięcia do butelek dla niemowląt, gorsety 
do celów leczniczych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły 
co celów medycznych, inkubatory dla noworodków, inkuba-
tory medyczne, irygatory do celów medycznych, irygatory 
do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory stosowa-
ne w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojem-
niki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, 
opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, 
bandaże przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, 
przyborniki na instrumenty medyczne, rozpylacze do ce-
lów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, 
smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych, strzy-
kawki do cewki moczowej, strzykawki do użytku medycz-
nego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, 
strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki 
do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień 
ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelek-
tryczne kompresy stosowane w chirurgii, termometry do ce-
lów medycznych, zamknięcia do butelek do karmienia, igły 
do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu do le-
czenia obrażeń.

(210) 473041 (220) 2017 06 19
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) BENEVOX

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, olejki eteryczne, detergenty do użyt-
ku sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 produkty 
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne 
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, diete-
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty 
ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakterio-
bójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych 
i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechno-
logiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystycz-
ne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały 
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne 
przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 

enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmac-
niające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, ma-
teriały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne, 
aerozole chłodzące do celów medycznych, preparaty bak-
teryjne do celów medycznych, balsamy do użytku medycz-
nego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, 
bransolety do celów medycznych, chusteczki do celów me-
dycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, 
gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry 
do celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecz-
nicze do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów 
medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, 
aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do le-
ków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory 
do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów 
antybakteryjnych, ręczne spraye do celów medycznych, 
spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalato-
ry tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, ban-
daże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla 
niemowląt, zamknięcia do butelek dla niemowląt, gorsety 
do celów leczniczych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły 
co celów medycznych, inkubatory dla noworodków, inkuba-
tory medyczne, irygatory do celów medycznych, irygatory 
do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory stosowa-
ne w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojem-
niki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, 
opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, 
bandaże przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, 
przyborniki na instrumenty medyczne, rozpylacze do ce-
lów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, 
smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych, strzy-
kawki do cewki moczowej, strzykawki do użytku medycz-
nego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, 
strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki 
do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień 
ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelek-
tryczne kompresy stosowane w chirurgii, termometry do ce-
lów medycznych, zamknięcia do butelek do karmienia, igły 
do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu do le-
czenia obrażeń.

(210) 473042 (220) 2017 06 19
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) Benevox Control Twoje gardło pod kontrolą
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, olejki eteryczne, detergenty do użyt-
ku sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 produkty 
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne 
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, diete-
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty 
ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakterio-
bójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych 
i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechno-
logiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystycz-
ne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały 
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne 
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przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmac-
niające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, ma-
teriały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne, 
aerozole chłodzące do celów medycznych, preparaty bak-
teryjne do celów medycznych, balsamy do użytku medycz-
nego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, 
bransolety do celów medycznych, chusteczki do celów me-
dycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, 
gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry 
do celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecz-
nicze do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów 
medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, 
aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do le-
ków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory 
do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów 
antybakteryjnych, ręczne spraye do celów medycznych, 
spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalato-
ry tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, ban-
daże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla 
niemowląt, zamknięcia do butelek dla niemowląt, gorsety 
do celów leczniczych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły 
co celów medycznych, inkubatory dla noworodków, inkuba-
tory medyczne, irygatory do celów medycznych, irygatory 
do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory stosowa-
ne w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojem-
niki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, 
opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, 
bandaże przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, 
przyborniki na instrumenty medyczne, rozpylacze do ce-
lów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, 
smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych, strzy-
kawki do cewki moczowej, strzykawki do użytku medycz-
nego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, 
strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki 
do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień 
ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelek-
tryczne kompresy stosowane w chirurgii, termometry do ce-
lów medycznych, zamknięcia do butelek do karmienia, igły 
do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu do le-
czenia obrażeń.

(210) 473043 (220) 2017 06 19
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) Benevox Control Miej gardło pod kontrolą
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, olejki eteryczne, detergenty do użyt-
ku sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 produkty 
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne 
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, diete-
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty 
ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakterio-
bójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych 
i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechno-
logiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystycz-
ne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały 

opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne 
przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmac-
niające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, ma-
teriały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne, 
aerozole chłodzące do celów medycznych, preparaty bak-
teryjne do celów medycznych, balsamy do użytku medycz-
nego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, 
bransolety do celów medycznych, chusteczki do celów me-
dycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, 
gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry 
do celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecz-
nicze do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów 
medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, 
aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do le-
ków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory 
do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów 
antybakteryjnych, ręczne spraye do celów medycznych, 
spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalato-
ry tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, ban-
daże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla 
niemowląt, zamknięcia do butelek dla niemowląt, gorsety 
do celów leczniczych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły 
co celów medycznych, inkubatory dla noworodków, inkuba-
tory medyczne, irygatory do celów medycznych, irygatory 
do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory stosowa-
ne w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojem-
niki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, 
opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, 
bandaże przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, 
przyborniki na instrumenty medyczne, rozpylacze do ce-
lów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, 
smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych, strzy-
kawki do cewki moczowej, strzykawki do użytku medycz-
nego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, 
strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki 
do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień 
ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelek-
tryczne kompresy stosowane w chirurgii, termometry do ce-
lów medycznych, zamknięcia do butelek do karmienia, igły 
do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu do le-
czenia obrażeń.

(210) 473045 (220) 2017 06 19
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) Benevox Control i gardło pod kontrolą
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, olejki eteryczne, detergenty do użyt-
ku sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 produkty 
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne 
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, diete-
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty 
ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakterio-
bójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych 
i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechno-
logiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 



Nr  ZT41/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 17

preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystycz-
ne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały 
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne 
przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmac-
niające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, ma-
teriały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne, 
aerozole chłodzące do celów medycznych, preparaty bak-
teryjne do celów medycznych, balsamy do użytku medycz-
nego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, 
bransolety do celów medycznych, chusteczki do celów me-
dycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, 
gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry 
do celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecz-
nicze do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów 
medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, 
aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do le-
ków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory 
do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów 
antybakteryjnych, ręczne spraye do celów medycznych, 
spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalato-
ry tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, ban-
daże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla 
niemowląt, zamknięcia do butelek dla niemowląt, gorsety 
do celów leczniczych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły 
co celów medycznych, inkubatory dla noworodków, inkuba-
tory medyczne, irygatory do celów medycznych, irygatory 
do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory stosowa-
ne w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojem-
niki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, 
opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, 
bandaże przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, 
przyborniki na instrumenty medyczne, rozpylacze do ce-
lów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, 
smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych, strzy-
kawki do cewki moczowej, strzykawki do użytku medycz-
nego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, 
strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki 
do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień 
ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelek-
tryczne kompresy stosowane w chirurgii, termometry do ce-
lów medycznych, zamknięcia do butelek do karmienia, igły 
do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu do le-
czenia obrażeń.

(210) 473047 (220) 2017 06 19
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) BENEVOX Control smak pomarańczowo - miodowy

(531) 19.13.21, 25.12.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 

preparaty do depilacji, olejki eteryczne, detergenty do użyt-
ku sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 produkty 
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne 
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, diete-
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty 
ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakterio-
bójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych 
i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechno-
logiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystycz-
ne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały 
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne 
przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmac-
niające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, ma-
teriały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne, 
aerozole chłodzące do celów medycznych, preparaty bak-
teryjne do celów medycznych, balsamy do użytku medycz-
nego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, 
bransolety do celów medycznych, chusteczki do celów me-
dycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, 
gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry 
do celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecz-
nicze do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów 
medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, 
aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do le-
ków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory 
do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów 
antybakteryjnych, ręczne spraye do celów medycznych, 
spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalato-
ry tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, ban-
daże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla 
niemowląt, zamknięcia do butelek dla niemowląt, gorsety 
do celów leczniczych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły 
co celów medycznych, inkubatory dla noworodków, inkuba-
tory medyczne, irygatory do celów medycznych, irygatory 
do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory stosowa-
ne w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojem-
niki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, 
opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, 
bandaże przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, 
przyborniki na instrumenty medyczne, rozpylacze do ce-
lów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, 
smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych, strzy-
kawki do cewki moczowej, strzykawki do użytku medycz-
nego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, 
strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki 
do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień 
ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelek-
tryczne kompresy stosowane w chirurgii, termometry do ce-
lów medycznych, zamknięcia do butelek do karmienia, igły 
do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu do le-
czenia obrażeń.

(210) 473059 (220) 2017 06 19
(731) POLPREK SPÓŁKA AKCYJNA, Bochnia
(540) POLPREK
(510), (511) 6 pręty stalowe, metalowe pręty zbrojenio-
we, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, 
przewody metalowe, 9 przewody elektryczne, 17 włókno 
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węglowe nie dla potrzeb włókienniczych, 19 pręty zbro-
jeniowe, nie z metalu, zbrojenia niemetalowe dla budow-
nictwa, 21 włókno szklane inne niż do izolacji lub użytku 
włókienniczego.

(210) 473060 (220) 2017 06 19
(731) POLPREK SPÓŁKA AKCYJNA, Bochnia
(540) POLPREK

(531) 07.15.20, 14.01.18, 14.01.22, 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 6 pręty stalowe, metalowe pręty zbrojenio-
we, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, 
przewody metalowe, 9 przewody elektryczne, 17 włókno 
węglowe nie dla potrzeb włókienniczych, 19 pręty zbro-
jeniowe, nie z metalu, zbrojenia niemetalowe dla budow-
nictwa, 21 włókno szklane inne niż do izolacji lub użytku 
włókienniczego.

(210) 473118 (220) 2017 06 20
(731) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane
(540) Księstwo Góralskie

(531) 27.05.01, 24.09.02, 26.04.03, 26.04.12, 26.13.25
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, przyrządy 
zegarmistrzowskie i chronometryczne, biżuteria i wyroby 
jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, breloczki 
i zawieszki do kluczy, pudełka na biżuterię, pudełka na ze-
garki, etui na artykuły zegarmistrzowskie, figurki ozdob-
ne pokryte z metali szlachetnych, medale pamiątkowe, 
szkatułki na biżuterię, monety pamiątkowe i do kolekcjo-
nowania, odznaki pamiątkowe, posągi i figurki wykonane 
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami 
lub kamieniami i ich imitacjami, puchary i trofea z me-
tali szlachetnych, bibeloty z metali szlachetnych, 16 pa-
pier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, 
artykuły piśmienne i biurowe z wyjątkiem mebli, kleje 
do materiałów biurowych lub do celów domowych, ma-
teriały dla artystów i do rysowania, pędzle, materiały szko-
leniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw 

sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, 
matryce do druku ręcznego, figurki z papieru, obrazy, 
odbitki artystyczne, katalogi, broszury, plakaty, note-
sy, kartki z życzeniami, kalendarze, podstawki pod kufle 
do piwa, globusy, 20 meble, lustra, ramki obrazów, nie-
przetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub 
macica perłowa, muszle, sepiolit, żółty bursztyn, pojem-
niki, niemetalowe, do przechowywania lub transportu, 
figurki i rzeźby z drewna, szkatułki, pokrowce na odzież, 
pościel, oprócz bielizny pościelowej, tablice do zawiesza-
nia kluczy, wieszaki i haczyki na ubrania, ozdoby z drewna 
na stół, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje 
wykonane z takich elementów jak drewno, wosk, gips lub 
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, przeznaczone 
na stół, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospo-
darstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjąt-
kiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, 
sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetwo-
rzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budow-
nictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 
artykuły gospodarstwa domowego ze szkła, porcelany, 
ceramiki i kamionki, urządzenia gospodarstwa domowe-
go i urządzenia kuchenne takie jak chlebowniki, przybory 
i naczynia kuchenne takie jak: zastawy kuchenne, figurki 
ozdobne, flakony i wazony, misy, wazy, kieliszki, karafki, 
dzbanki, dzbany, patery, czarki, kufle, szklanki, salaterki, 
cukierniczki, stojaki na serwetki, świeczniki, pudełka i pu-
dełeczka, bibeloty ze szkła, kamionki, ceramiki i porcelany, 
w tym porcelany chińskiej, obrazy i malowidła ścienne 
z porcelany i ceramiki, podstawki i pojemniki do użyt-
ku kuchennego lub domowego, dozowniki do użytku 
w gospodarstwie domowym, ozdoby ze szkła, kamionki, 
ceramiki i porcelany, w tym porcelany chińskiej, przezna-
czone na stół, podgrzewacze nieelektryczne, 24 tekstylia 
i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, za-
słony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, czepki kąpie-
lowe, opaski na głowę, paski, podeszwy do butów, wy-
roby pończosznicze, wyprawki dziecięce, maski na oczy 
do spania, okucia metalowe do obuwia, 26 koronki, ha-
fty, wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, 
sztuczne kwiaty, ozdoby do włosów, sztuczne włosy, 
aplikacje i artykuły pasmanteryjne, ozdoby do kapeluszy, 
ozdoby do obuwia, ozdoby do ubrań, sztuczne owoce, 
27 dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum 
i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie (nietek-
stylne), 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły 
gimnastyczne i sportowe, sprzęt do gier wideo, figurki 
do zabawy, modele pojazdów w zmniejszonej skali, pa-
pierowe czapeczki na przyjęcia, sprzęt wędkarski, zabawki 
dla zwierząt domowych, zdrapki do gier loteryjnych, de-
koracje i ozdoby świąteczne i sztuczne choinki, 29 mięso, 
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, 
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaret-
ki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje 
i tłuszcze jadalne, sery, nabiał i substytut nabiału, owoce 
morza i mięczaki, zupy i wywary, 30 kawa, herbata, kakao, 
kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty 
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i piekarnicze, słody-
cze, czekolady, czekoladki, lody, cukier, miód, melasa (sy-
ropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, 
sosy (przyprawy), przyprawy, lód, muesli, płatki zbożowe, 
jogurty mrożone, 32 piwo, wody mineralne i gazowane 
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki 
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 
33 napoje alkoholowe.
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(210) 473379 (220) 2017 06 26
(731) MOHAMMED AL-KHAFAGI, Gdańsk
(540) Bambino Lac Milk powder for babies and kids

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.01.15
(510), (511) 29 mleko w proszku.

(210) 473397 (220) 2017 06 26
(731) BRZEZINA CZESŁAWA GALLERINA, Żarki-Letnisko
(540) Gallerina rękodzieło

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.05.19
(510), (511) 14 biżuteria, akcesoria do biżuterii, biżuteria 
na zamówienie, kolczyki, łańcuszki jubilerskie, naszyjniki, ob-
rączki ślubne, pierścionki, ozdoby na ubrania w postaci biżu-
terii, spinki do mankietów i krawatów.

(210) 473550 (220) 2017 06 29
(731) GF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) LOGBOX NEW GLOBAL

(531) 26.15.09, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 
organizowanie podróży.

(210) 473551 (220) 2017 06 29
(731) GF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) LOGBOX PRO

(531) 29.01.13, 26.15.09, 24.15.01, 27.05.01
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 
organizowanie podróży.

(210) 473552 (220) 2017 06 29
(731) GF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) LOGBOX

(531) 24.15.01, 29.01.13, 26.15.09, 27.05.01
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 
organizowanie podróży.

(210) 473770 (220) 2017 07 06
(731) KARES KARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrów
(540) Moc entuzjazmu!

(531) 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 31 karma dla zwierząt (koty, psy).

(210) 473793 (220) 2017 07 06
(731) HURTAP SPÓŁKA AKCYJNA, Łęczyca
(540) Magra

(531) 02.01.16, 24.17.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, pre-
paraty farmaceutyczne wywołujące erekcję, preparaty me-
dyczne, suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 473861 (220) 2017 07 07
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) S’olej

(531) 27.05.01, 01.15.15, 19.07.01, 27.05.11
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty dietetyczne, su-
plementy żywnościowe, dietetyczne dodatki do żywno-
ści, dietetyczna żywność do celów medycznych, witaminy, 
preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, dodatki wita-
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minowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, krople 
witaminowe, lecznicze dodatki do żywności, mieszane pre-
paraty witaminowe, napoje witaminizowane, środki spożyw-
cze wzbogacone, środki spożywcze wzbogacone witamina-
mi, środki spożywcze wzbogacone witaminą D, preparaty 
zawierające witaminę D, oleje z dodatkiem witamin, oleje 
z dodatkiem witaminy D, uzupełniające dodatki do żywno-
ści do celów medycznych, 29 oleje i tłuszcze, oleje i tłuszcze 
jadalne, oleje z dodatkiem witamin, oleje z dodatkiem wita-
miny D.

(210) 473872 (220) 2017 07 07
(731) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(540) Baltic Geodetic Congress

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.02.07, 26.11.12, 
26.02.12

(510), (511) 16 druki, dzienniki, czasopisma, książki, perio-
dyki, kalendarze, fotografie, 35 organizacja targów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, wynajmowanie miej-
sca na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, 
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
usługi promocyjne, doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, 41 usługi edukacyjne, organizacja 
i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, publikowa-
nie książek, prowadzenie szkoleń dla dorosłych, konsultacje 
w zakresie prowadzenia szkoleń, nauczanie korespondencyj-
ne, produkcja filmów innych niż reklamowe.

(210) 473926 (220) 2017 07 10
(731) OPALA AGNIESZKA OPALAOPALA, Poznań
(540) Agnieszka Opala Akademia Rysunku
(510), (511) 16 papier, karton, pocztówki, pudełka, druki, 
materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje 
do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, 
pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy 
(z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukar-
skie, matryce drukarskie, akwarele [obrazy, malarstwo], kalka 
maszynowa, kalka płócienna, kalka techniczna, kalkomanie, 
kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty 
pocztowe, kokardy papierowe, koperty na butelki [z karto-
nu lub papieru], litograficzne dzieła sztuki, litografie, malar-
stwo [obrazy] oprawione lub nie, materiały do modelowa-
nia, materiały do rysowania, materiały filtracyjne papierowe 
[bibuła], materiały piśmienne, naklejki adresowe, nalepki, 
naklejki [materiały piśmienne], obrazy, obrusy papierowe, 
okładki, obwoluty [papiernictwo], opakowania do butelek 
z tektury lub papieru, osłony na doniczki z papieru, papier 
mâché, pasta do modelowania, pastele [kredki], pędzle, pió-
ra [artykuły biurowe], piórka do rysowania [grafiony], płótno 
do malarstwa, podpórki ręki dla malarzy, portrety, powie-
lacze, prospekty, przebitki [materiały piśmienne], przybory 
do pisania [materiały piśmienne], przybory szkolne [artykuły 
piśmienne], przykładnice kreślarskie [rysunkowe], przyrządy 
do pisania, przyrządy do rysowania, pudełka kartonowe lub 
papierowe, pudełka na farby [artykuły szkolne], reprodukcje 
graficzne, ryciny [grawerowanie], rysunki [ryciny], zestawy 
rysunkowe [komplety kreślarskie], steatyt [kreda krawiec-
ka], stemple do pieczętowania, stemple [pieczątki], stojaki 

na stemple, szablony [artykuły piśmienne], szczotki [pędzle] 
do pisania, szczotki [pędzle] malarskie, szyldy z papieru lub 
z kartonu, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy 
przylepne do celów papierniczych lub do użytku domo-
wego, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub 
do użytku domowego, temperówki do ołówków, elektrycz-
ne lub nieelektryczne, trójkąty kreślarskie, tusz [atrament], 
tworzywa sztuczne do modelowania, wydruki graficzne, 
wykroje do szycia, wykroje do wykonywania odzieży, wy-
roby z kartonu, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, nauczanie korespondencyjne, organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], kształcenie praktyczne 
[pokazy], sprawdziany edukacyjne, usługi kaligrafii, 42 usługi 
projektowania, inne niż do celów reklamowych.

(210) 473942 (220) 2017 07 11
(731) LOUVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) osnova TWOJE JA OD NOWA

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06, 09.01.01, 09.01.06, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież gotowa, odzież wierzchnia, 
bandany na szyję, bezrękawniki, bielizna, bluzki, bluzy, chust-
ki, chusty, fulary, krawaty, odzież z imitacji skóry, odzież skó-
rzana, paski płócienne, paski ze skóry, rękawiczki, szale, szaliki, 
apaszki, suknie, sukienki, stroje maskaradowe, spódnice, szel-
ki, garsonki, rajstopy, pończochy, skarpety, dzianina [odzież], 
fartuchy, futra [odzież], kaptury, kieszenie do odzieży, kom-
binezony, nakrycia głowy, koszule, koszule z krótkimi ręka-
wami, legginsy, płaszcze, palta, podkoszulki, podszewki jako 
elementy ubrań, podszewki gotowe, poncza, prochowce, 
spodnie, spódnice, sukienki na szelkach do noszenia na bluz-
kę, sukienki, swetry, t-shirty, żakiety pikowane, 35 pokazy 
towarów, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, or-
ganizowanie targów i wystaw w celach handlowych, usługi 
sprzedaży w sklepach i butikach z odzieżą, bielizną, nakrycia-
mi głowy i dodatkami do odzieży, chustkami, szalami, fulara-
mi, krawatami, paskami, współpraca handlowa z dostawcami 
i producentami, zarządzanie w zakresie zamówień handlo-
wych dotyczących dodatków do produktów odzieżowych, 
40 barwienie tkanin, barwienie skór, barwienie futer, hafciar-
stwo, krawiectwo, krojenie tkanin, łączenie materiałów na za-
mówienie, przeróbki odzieży, wszywanie zamka, taliowanie, 
skracanie bądź poszerzanie odzieży w pasie, 42 projektowa-
nie odzieży, kontrola procesów produkcyjnych, dokumento-
wanie wzorów, kontrola jakości, wzornictwo przemysłowe, 
usługi projektantów mody, usługi projektantów mody w za-
kresie wyszukiwania i dobierania dodatków do produktów 
odzieżowych.
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(210) 473971 (220) 2017 07 11
(731) DEŻAKOWSKA ALEKSANDRA, Gliwice
(540) Sahara Rally www.sahararally.pl

(531) 06.06.01, 18.01.21, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 instruktaż w zakresie sportów zimowych, 
kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć 
sportowych, organizowanie obozów sportowych, organiza-
cja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja 
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, organizowa-
nie rajdów, tras i wyścigów samochodowych, organizowanie 
rozrywki, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, 
planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], usługi roz-
rywkowe związane ze sportem, usługi w zakresie organizacji 
rozrywki, usługi w zakresie treningu fizycznego, zajęcia spor-
towe i kulturalne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, szkolenia 
sportowe.

(210) 474075 (220) 2017 07 13
(731) GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Apteka Gemini

(531) 24.13.13, 27.05.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty 
do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji 
jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, 
preparaty do opalania, preparaty do odchudzania, ma-
seczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki 
eteryczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, 
depilatory, środki sanitarne, środki czyszczące, 5 produkty 
farmaceutyczne i weterynaryjne, produkty lecznicze, środ-
ki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność 
i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub wete-
rynaryjnego, 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, 
witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające 
leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, 
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów 
leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi 
w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób, 
dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, sub-
stancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty zioło-
we do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologicz-
ne do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty 
krwiopochodne do celów medycznych, insulina, wyroby 

medyczne do celów leczniczych, materiały do leczenia zę-
bów, żywność dla niemowląt do celów leczniczych, środki 
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, prepa-
raty diagnostyczne do celów medycznych, 10 aparatura 
i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne 
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły or-
topedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 
21 przybory toaletowe i kosmetyczne, 35 reklama, zarzą-
dzanie w działalności handlowej, administrowanie działal-
ności handlowej, prace biurowe, usługi handlu detalicznego 
związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutyczny-
mi, usługi sprzedaży w aptekach i sklepach produktów dla 
zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych sprzedających 
środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność i napoje, wita-
miny i produkty dla zdrowia, środki toaletowe i produkty 
do higieny osobistej, sprzedaż detaliczna i hurtowa środków 
farmaceutycznych, kosmetyków, żywności i napojów, wita-
min i produktów dla zdrowia, środków toaletowych i pro-
duktów do higieny osobistej, sprzętu medycznego, sprzętu 
do rehabilitacji, prowadzenie i nadzorowanie programów 
lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie informacji 
gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu zarządzania 
działalnością gospodarczą, prowadzenie aptek, prowadze-
nie hurtowni farmaceutycznych, informacja o powyższych 
usługach, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi 
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi dorad-
cze dotyczące farmakologii oraz farmacji, usługi apteczne, 
usługi przygotowania i wydawania lekarstw, usługi informa-
cyjne dla sektora farmaceutycznego i medycznego, usługi 
informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej 
i branży medycznej, usługi doradcze w zakresie używania 
i stosowania lekarstw, usługi opieki zdrowotnej, usługi do-
radcze w zakresie farmakologii, usługi doradcze dotyczące 
produktów farmaceutycznych, usługi doradcze dotyczące 
farmacji, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w za-
kresie wszystkich wymienionych usług, informacja o powyż-
szych usługach.

(210) 474138 (220) 2017 08 18
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD-1 SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DOM NA STYRSKIEJ

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, dzier-
żawa nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku 
nieruchomego, wynajmowanie mieszkań, wycena nieru-
chomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37  bu-
downictwo, informacja budowlana, izolowanie budynków, 
murowanie, nadzór budowlany, zabezpieczanie budynków 
przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją, 42 opracowa-
nie projektów technicznych, projektowanie budynków.

(210) 474140 (220) 2017 08 18
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD-1 SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) DOM NA STYRSKIEJ

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, dzier-
żawa nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku 
nieruchomego, wynajmowanie mieszkań, wycena nieru-
chomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37  bu-
downictwo, informacja budowlana, izolowanie budynków, 
murowanie, nadzór budowlany, zabezpieczanie budynków 
przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją, 42 opracowa-
nie projektów technicznych, projektowanie budynków.

(210) 474287 (220) 2017 07 18
(731) ROS - Retail Outlet Shopping GmbH, Parndorf, AT
(540) % fashion outlet Kraków

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13, 24.17.05, 26.04.19
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, doradztwo organizacyjne odnośnie do opty-
malizacji organizacji i zarządzania w zakresie centrów han-
dlowych i sklepów handlu detalicznego, administrowanie 
działalnością gospodarczą, prace biurowe, administrowanie 
działalnością gospodarczą w zakresie sklepów, centrów han-
dlowych i pasaży handlowych, usługi centrum handlowego, 
mianowicie zarządzanie centrum handlowym i marketing, 
organizowanie i koordynacja codziennych procesów i usługi 
pomocy w centrum handlowym, mianowicie organizowa-
nie i organizacja imprez reklamowych, planowanie (pomoc) 
przy zarządzaniu działalnością gospodarczą sklepów handlu 
detalicznego i centrów handlowych i kompleksów handlo-
wych, sporządzanie analiz rynkowych dla handlu detaliczne-
go, usługi doradztwa biznesowego w dziedzinie sprzedaży 
detalicznej i dystrybucji produktów, publikowanie tekstów 
reklamowych, pomoc (planowanie) i doradztwo w kwe-
stiach zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie sklepów 
handlu detalicznego i przedsiębiorstw handlowych, cen-
trów i kompleksów handlowych, usługi badawcze i fideliza-
cji klienta poprzez reklamę drogą pocztową (mailing), usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
organizacja, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży 
i programów wspierających sprzedaż, mianowicie plano-
wanie i przeprowadzanie działań reklamowych, organizacja 
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizowanie 
pokazów mody do celów reklamowych i do celów promo-
cji sprzedaży, publikacja wyrobów drukarni (także w posta-
ci elektronicznej) do celów reklamowych, reklamy radiowe, 

dekoracja wystaw sklepowych, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych, pro-
mocja punktów sklepowych, centrów i pasaży handlowych, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie ma-
teriałów reklamowych, reklama korespondencyjna, kolpor-
taż próbek, bezpośrednia reklama pocztowa, dystrybucja 
materiałów reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień, 
zarządzanie działalnością gospodarczą punktów sprzedaży 
i centrów handlowych, prezentacja towarów i usług, pokazy 
towarów do celów promocyjnych, pośrednictwo i realizacja 
transakcji handlowych, także w ramach handlu elektronicz-
nego, organizowanie kontaktów handlowych i biznesowych, 
również za pośrednictwem Internetu, promocja sprzedaży, 
promocja sprzedaży towarów w sklepach, centrach han-
dlowych i pasażach handlowych, usługi handlu detalicz-
nego w zakresie odzieży, obuwia i akcesoriów mody, usłu-
gi handlu detalicznego w zakresie tekstyliów domowych, 
łazienkowych i pościelowych i bielizny pościelowej, usługi 
handlu detalicznego w zakresie toreb, torebek, portmone-
tek i odzieży skórzanej oraz rękawiczek skórzanych, usługi 
handlu detalicznego w zakresie biżuterii, sztucznej biżuterii 
i zegarków, usługi handlu detalicznego w zakresie artykułów 
sportowych i artykułów dla sportowców, usługi handlu deta-
licznego w zakresie produktów drogeryjnych i perfumeryj-
nych, usługi handlu detalicznego w zakresie mebli, oświe-
tlenia i przedmiotów wyposażenia wnętrz, usługi handlu 
detalicznego w zakresie przyborów kuchennych i wyrobów 
porcelanowych, wyrobów szklanych, sztućców, garnków 
i patelni, usługi handlu detalicznego w zakresie okularów, 
okularów przeciwsłonecznych i wyrobów optycznych, usłu-
gi handlu detalicznego w zakresie odzieży dla niemowląt 
i dzieci, zabawek dla niemowląt, małych dzieci i dzieci, wóz-
ków dla dzieci i wózków sportowych, krzeseł wysokich dla 
dzieci, siedzeń dla dzieci, fotelików bezpieczeństwa dla nie-
mowląt i dzieci do samochodów, artykułów higienicznych 
dla niemowląt i małych dzieci, żywności dla niemowląt i ma-
łych dzieci i urządzeń do monitorowania niemowląt, usługi 
handlu detalicznego w zakresie towarów kempingowych 
i do użytku na świeżym powietrzu, usługi zestawiania ofert 
sprzedażowych i handlowych dla klientów, 36 majątek nie-
ruchomy, wynajem, podnajem i dzierżawa nieruchomości, 
wynajmowanie i dzierżawa lokali handlowych i sklepów, 
rozwijanie finansowe projektów w zakresie nieruchomości, 
usługi podmiotów odpowiedzialnych za budowę poprzez 
przygotowanie budowy pod względem finansowym, admi-
nistrowanie domami czynszowymi, agencje nieruchomości, 
zarządzanie nieruchomością, inwestycje kapitałowe, zarzą-
dzanie finansami, emisja bonów wartościowych, emisja bo-
nów upominkowych i zakupowych, 41 usługi rozrywkowe, 
zajęcia sportowe i kulturalne, planowanie, organizowanie 
i prowadzenie imprez kulturalnych, sportowych i rozrywko-
wych, wystawianie spektakli na żywo, organizowanie balów, 
loterii, konkursów piękności, przedstawień rozrywkowych 
i konkursów.

(210) 474375 (220) 2017 07 19
(731) NOVAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) VITALINE
(510), (511) 10 aparatura, sprzęt, instrumenty i artyku-
ły medyczne, w tym: analizatory składu ciała, elektryczna 
aparatura dentystyczna, aparatura diagnostyczna do celów 
medycznych, aparatura i instrumenty chirurgiczne, aparatu 
do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, aparaty słuchowe, ar-
tykuły ortopedyczne, aspiratory do nosa, bandaże elastycz-
ne, bandaże ortopedyczne na kolana, bandaże usztywnia-
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jące na stawy, elektrokardiografy, futerały na instrumenty 
medyczne, gąbki chirurgiczne, grzebienie do wyczesywania 
wszy, igły do akupunktury, igły do celów medycznych, in-
halatory, kaniule, klaszcze, koce podgrzewane elektrycznie, 
do celów medycznych, lampy do celów medycznych, luster-
ka dentystyczne, maski anestezjologiczne, maski do sztucz-
nego oddychania, maski stosowane przez personel medycz-
ny, materace nadmuchiwane do celów medycznych, odzież 
kompresyjna, odzież specjalna używana w salach operacyj-
nych, oftalmoskopy, okrycia chirurgiczne, opaski gipsowa-
ne do celów ortopedycznych, opaski podtrzymujące, pasy 
brzuszne, pasy ciążowe, pasy do celów medycznych, pasy 
do celów medycznych elektryczne, podgrzewane podkłady, 
elektryczne, do celów leczniczych, podkłady zapobiegające 
odleżynom, poduszeczki termiczne do udzielania pierwszej 
pomocy, pojemniki na odpady pochodzenia medycznego, 
prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjo-
logicznych, prześcieradła na łóżka chorych, prześcieradła 
sterylne chirurgiczne, przyrządy do masażu estetycznego, 
przyrządy do wykonywania lewatywy do celów medycz-
nych, przyrządy i przybory dentystyczne, rękawice do celów 
medycznych, rękawice do masażu, rękawiczki chirurgiczne, 
rozpylacze aerozoli do celów medycznych, rozpylacze do ce-
lów medycznych, rurki drenujące do celów medycznych, 
rurki z radem do celów medycznych, sondy chirurgiczne, 
spirometry, stetoskopy, strzykawki do celów medycznych, 
strzykawki do cewki moczowej strzykawki do zastrzyków, 
szczoteczki do czyszczenia języka, szpatułki laryngologicz-
ne do celów medycznych, temblaki, termometry do celów 
medycznych, urządzenia do karmienia piersią, urządzenia 
do masażu, urządzenia do monitorowania tętna, urządzenia 
do monitorowania tkanki tłuszczowej, urządzenia do od-
ciągania mleka z piersi, urządzenia do podawania lekarstw 
wszczepiane pod skórę, urządzenia do reanimacji, urządze-
nia do sztucznego oddychania, worki z lodem do celów 
medycznych, zatyczki do uszu, zestawy do irygacji, 21 arty-
kuły do czyszczenia zębów, wodne aparaty do czyszczenia 
jamy ustnej, urządzenia do mycia zębów i dziąseł przy uży-
ciu wody pod wysokim ciśnieniem do użytku domowego, 
szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, 
35 usługi przedstawicielskie w zakresie prowadzenia in-
teresów firm zagranicznych, usługi badania rynku, usługi 
menadżerskie, reklama oraz informacja handlowa w dziedzi-
nie sprzętu medycznego oraz komputerowego, promocja 
sprzedaży, pośrednictwo handlowe w zakresie produktów, 
aparatów, urządzeń i instrumentów dla celów leczniczych 
i medycznych oraz sprzętu i artykułów branży komputero-
wej, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży, także z wyko-
rzystaniem sieci Internetu, następujących towarów: apteczki 
pierwszej pomocy - wyposażone, materiały opatrunkowe, 
plastry, środki sanitarne do celów medycznych, środki sani-
tarne stosowane w higienie osobistej inne niż toaletowe, ma-
teriały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki 
odkażające, dezodoranty inne niż dla ludzi lub zwierząt, 
środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, apa-
raty, sprzęt, instrumenty i artykuły medyczne, w tym także 
do zabiegów rehabilitacyjnych, stomatologiczne i weteryna-
ryjne, artykuły ortopedyczne, higieniczne artykuły gumowe, 
rękawiczki chirurgiczne, ciśnieniomierze lekarskie, temblaki, 
materiały do zszywania stosowane w chirurgii, protezy koń-
czyn, oczu i zębów, artykuły do czyszczenia zębów, wodne 
aparaty do czyszczenia jamy ustnej, urządzenia do mycia 
zębów i dziąseł przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem 
do użytku domowego, szczoteczki do zębów, szczoteczki 
do zębów elektryczne, specjalistyczne meble do użytku me-
dycznego, sprzęt i artykuły branży komputerowej.

(210) 474433 (220) 2017 07 21
(731) AS 4finance, Ryga, LV
(540) Monetago.pl
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, ban-
kowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym.

(210) 474545 (220) 2017 07 24
(731) LHL KLINKIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) Meran
(510), (511) 19 kruszywo klinkierowe, cegły, cegły komin-
kowe, cegły z glinki garncarskiej, cegły będące materiałami 
ognioodpornymi, cegły ogniotrwałe, nie z metalu, cegły ce-
ramiczne do użytku w piecach do wytapiania, bruk, kostki 
brukowe betonowe, betonowe elementy brukowe, kamie-
nie brukowe, bruki odblaskowe, brukowce, płyty do bruko-
wania wykonane z materiałów niemetalowych, niemetalowe 
materiały kompozytowe do brukowania nawierzchni, pod-
świetlana kostka brukowana, nie z metalu, produkty do bru-
kowania, niemetalowe, płytki kamienne, płytki porcelanowe, 
płytki, płytki chodnikowe, płytki gipsowe, ceramiczne płytki 
ścienne, ceramiczne płytki na podłogi wewnętrzne, gliniane 
płytki ścienne, mozaikowe płytki ozdobne z marmuru, płytki 
ceramiczne na podłogi, płytki kuchenne niemetalowe, płytki 
ognioodporne, płytki ziemne, podłogowe płytki niemetalo-
we, ścienne płytki ceramiczne.

(210) 474554 (220) 2017 07 25
(731) NAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NAP
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych, pre-
paraty zapachowe do pomieszczeń, preparaty zapachowe, 
saszetki zapachowe, kadzidełka, środki odświeżające powie-
trze [zapachowe], 4 świece, świece okolicznościowe, świece 
zapachowe, świeczki, 11 urządzenia oświetleniowe, elek-
tryczne urządzenia oświetleniowe do wnętrz, osprzęt oświe-
tleniowy, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie dekoracyjne, 
klosze do lamp [kominki], abażury do lamp, szklane osłony 
na lampy, lampiony elektryczne, dyfuzory powietrza, dyfu-
zory nawadniające kropelkowe [urządzenia nawadniające], 
20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble 
tapicerowane, meble sypialne, meble kuchenne, meble ła-
zienkowe, meble dla dzieci, meble na miarę (do zabudowy), 
meble biurowe, meble ogrodowe, łóżka, materace, poduszki, 
pościel, oprócz bielizny pościelowej, lustra [meble], parawa-
ny [meble], wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań 
[meble] i haczyki na ubrania, dzieła sztuki z drewna, wo-
sku, gipsu lub tworzyw sztucznych, sprzęt do firan i zasłon, 
21 przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, 
wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, wyroby ce-
ramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby porcela-
nowe, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, 
ścierki, doniczki do roślin, ozdobne donice szklane, doniczki 
ozdobne z porcelany, ozdobne donice ceramiczne, pojem-
niki na kwiaty, szkło ozdobne, ozdoby ceramiczne, artykuły 
porcelanowe do celów dekoracyjnych, dzieła sztuki z porce-
lany, terakoty i szkła, 24 pościel, bielizna pościelowa i koce, 
bielizna stołowa, narzuty pikowane [artykuły pościelowe], 
kapy na łóżka, narzuty na łóżka, zasłony i firany tekstylne lub 
z tworzyw sztucznych, ozdobne poszewki na poduszki, ręcz-
niki, kuchenne ręczniki [tekstylne], serwetki tekstylne, deko-
racyjne tekstylne serwety na stół, obrusy tekstylne, 27 dy-
wany, chodniki i maty, wykładziny podłogowe [dywany], 
dywaniki łazienkowe, kilimy dekoracyjne, wycieraczki pod 
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drzwi z materiałów tekstylnych, 35 usługi sprzedaży hur-
towej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi handlu 
detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi świadczone 
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w za-
rządzaniu nimi, organizowanie wystaw i pokazów towarów 
w celach handlowych i reklamowych, administrowanie 
działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, 
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, mar-
keting bezpośredni, organizacja i prowadzenie prezentacji 
produktów, oferowanie próbek produktów, 42 projektowa-
nie dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, 
usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi informa-
cyjne i doradcze w tym zakresie.

(210) 474555 (220) 2017 07 25
(731) NAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NAP BACK TO CRAFT

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych, pre-
paraty zapachowe do pomieszczeń, preparaty zapachowe, 
saszetki zapachowe, kadzidełka, środki odświeżające powie-
trze [zapachowe], 4 świece, świece okolicznościowe, świece 
zapachowe, świeczki, 11 urządzenia oświetleniowe, elek-
tryczne urządzenia oświetleniowe do wnętrz, osprzęt oświe-
tleniowy, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie dekoracyjne, 
klosze do lamp [kominki], abażury do lamp, szklane osłony 
na lampy, lampiony elektryczne, dyfuzory powietrza, dyfu-
zory nawadniające kropelkowe [urządzenia nawadniające], 
20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble 
tapicerowane, meble sypialne, meble kuchenne, meble ła-
zienkowe, meble dla dzieci, meble na miarę (do zabudowy), 
meble biurowe, meble ogrodowe, łóżka, materace, poduszki, 
pościel, oprócz bielizny pościelowej, lustra [meble], parawa-
ny [meble], wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań 
[meble] i haczyki na ubrania, dzieła sztuki z drewna, wo-
sku, gipsu lub tworzyw sztucznych, sprzęt do firan i zasłon, 
21 przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, 
wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, wyroby ce-
ramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby porcela-
nowe, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, 
ścierki, doniczki do roślin, ozdobne donice szklane, doniczki 
ozdobne z porcelany, ozdobne donice ceramiczne, pojem-
niki na kwiaty, szkło ozdobne, ozdoby ceramiczne, artykuły 
porcelanowe do celów dekoracyjnych, dzieła sztuki z porce-
lany, terakoty i szkła, 24 pościel, bielizna pościelowa i koce, 
bielizna stołowa, narzuty pikowane [artykuły pościelowe], 
kapy na łóżka, narzuty na łóżka, zasłony i firany tekstylne lub 
z tworzyw sztucznych, ozdobne poszewki na poduszki, ręcz-
niki, kuchenne ręczniki [tekstylne], serwetki tekstylne, deko-
racyjne tekstylne serwety na stół, obrusy tekstylne, 27 dy-
wany, chodniki i maty, wykładziny podłogowe [dywany], 
dywaniki łazienkowe, kilimy dekoracyjne, wycieraczki pod 

drzwi z materiałów tekstylnych, 35 usługi sprzedaży hur-
towej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi handlu 
detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi świadczone 
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w za-
rządzaniu nimi, organizowanie wystaw i pokazów towarów 
w celach handlowych i reklamowych, administrowanie 
działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, 
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, mar-
keting bezpośredni, organizacja i prowadzenie prezentacji 
produktów, oferowanie próbek produktów, 42 projektowa-
nie dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, 
usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi informa-
cyjne i doradcze w tym zakresie.

(210) 474560 (220) 2017 07 25
(731) KOSZYCKA-ŁAWSKA IWONA PHU IWONA,  

Szczawno Zdrój
(540) Bohema Caffe
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie lokali 
gastronomicznych, barów, restauracji, kawiarni, cukierni, lo-
dziarni, usługi cateringowe.

(210) 474590 (220) 2017 07 26
(731) JANOWSKI PAWEŁ PPHU BIG SPORT, Lubochnia
(540) 

(531) 03.04.04, 29.01.13, 24.09.02, 24.01.03, 24.01.05, 24.01.09, 
26.01.15, 26.01.16

(510), (511) 25 koszulki z krótkim rękawem, 40 drukowanie, 
drukowanie offsetowe, druk sitowy.

(210) 474625 (220) 2017 07 25
(731) USP ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) US Pharmacia
(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 
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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, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyro-
by medyczne, terapeutyczne plastry, okłady.

(210) 474626 (220) 2017 07 25
(731) USP ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EU Pharmacia
(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, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyro-
by medyczne, terapeutyczne plastry, okłady.

(210) 474630 (220) 2017 07 26
(731) KAMECKI RAFAŁ ART INWESTYCJE, Warszawa
(540) Art Inwestycje

(531) 26.03.01, 26.04.04, 26.05.03, 29.01.14, 27.05.01, 26.07.25
(510), (511) 35 usługi sprzedaży antyków, dzieł sztuki, foto-
grafii artystycznej, organizowanie aukcji dzieł sztuki, usługi 
aukcji publicznych i internetowych, usługi pośrednictwa 

w kupnie i sprzedaży dzieł sztuki, organizowanie wystaw 
handlowych i reklamowych, usługi badania rynku, usługi po-
zyskiwania i systematyzacji danych dotyczących wydarzeń 
artystycznych, artystów, obiektów dzieł sztuki na aukcjach 
do komputerowych baz danych, 36 doradztwo i wycena 
w zakresie dzieł sztuki, antyków i fotografii artystycznej, 
41 organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych, organizowanie i prowadzenie szkoleń warsztato-
wych, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywko-
wych, publikowanie książek.

(210) 474694 (220) 2017 07 27
(731) VIVE TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) RETEXTIL
(510), (511) 1 nieprzetworzone tworzywa sztuczne w for-
mie granulatu.

(210) 474715 (220) 2017 07 28
(731) PAMUK LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola-Zaradzyńska
(540) DB Di Bellezza

(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzch-
nia dla dziewcząt, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, 
bielizna osobista, podkoszulki, koszulki polo, bluzki, bluzy 
z kapturem, bluzy sportowe, bluzy dresowe, dżinsy, spodnie 
sztruksowe, garnitury damskie, kamizelki, koszule, krawa-
ty, kurtki, kombinezony, kostiumy, damskie kurtki, płaszcze, 
spodnie i kamizelki, płaszcze i kurtki futrzane, pulowery, pa-
ski, rękawiczki, pończochy, rajstopy, szale, szaliki, skarpetki, 
spodnie wierzchnie, sukienki, spódnice, swetry, szlafroki, tu-
niki, ubrania codzienne, nakrycia głowy, obuwie.

(210) 474873 (220) 2017 08 01
(731) GRALIK JACEK, Warszawa
(540) MAO
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie hote-
li, zajazdów, lodziarni, catering, prowadzenie barów, barów 
szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje, restauracje samoob-
sługowe, przygotowywanie dań na zamówienie oraz dosta-
wa potraw na zamówienie.

(210) 474880 (220) 2017 08 02
(731) KRASNODĘBSKI JAN AINT, Warszawa
(540) AINT

(531) 26.03.23, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bandany 
na szyję, berety, bielizna, bielizna wchłaniająca pot, biusto-
nosze, bluzy, boty, bryczesy, buty, buty sportowe, chusty, 
cylindry, czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, daszki 
[nakrycia głowy], drewniaki, dżerseje, dzianina, espadryle, 
etole, fartuchy, fulary, futra, garnitury, getry, gorsety, halki, 
kalosze, kamizelki, kapelusze, kąpielówki, kaptury, kombine-
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zony, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulka gimna-
styczna, krawaty, kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed 
zimnem i wiatrem, legginsy, liberie, majtki, majtki dziecię-
ce, maski na oczy do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki, 
mundury, mycki, pluski, nakrycia głowy, nauszniki [odzież], 
obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie 
plażowe obuwie sportowe, odzież, odzież gimnastyczna, 
odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry odzież ze skó-
ry, okrycia wierzchnie, palta, pantofle domowe, pantofle 
kąpielowe, paski, peleryny pelisy, piżamy, płaszcze kąpielo-
we, podwiązki, polo koszulki, półbuty, poncza, pończochy, 
potniki, prochowce, rajtuzy, rękawiczki [odzież], sandały, 
sari, skarpetki, slipy, spódnice, spódnicospodenki, spodnie, 
staniki, stroje kąpielowe, stroje na maskaradę, stroje plażo-
we, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, 
swetry, szale, szarfy, szelki, szlafroki, t-shirty, trykoty, turbany, 
woalki, wyprawka dziecięca, wyroby pończosznicze, żakiety 
pikowane, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich następu-
jących towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać 
i kupować: odzież, obuwie i nakrycia głowy, organizowanie 
wystaw imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sporto-
wych w celach handlowych i reklamowych, organizowanie 
pokazów mody w celach handlowych, sprzedaż hurtowa, 
detaliczna oraz sprzedaż przez Internet odzieży, obuwia i na-
kryć głowy, usługi marketingowe, reklama, promocja w sieci 
Internet, doradztwo w zakresie organizowania sprzedaży po-
przez sieć Internetu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
informacja handlowa, informacja o działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie administrowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o dzia-
łalności gospodarczej, badanie rynku, badania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, infor-
macje statystyczne w dziedzinie handlu i działalności go-
spodarczej, sortowanie danych w bazach komputerowych, 
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, komputerowe za-
rządzanie plikami, udostępnianie baz danych, wyszukiwanie 
w komputerowych bazach danych, wybór i rezerwacja słów 
wyszukiwanych do wyszukiwarek internetowych (usługi re-
klamowe), sporządzanie statystyk odwiedzin stron interne-
towych, udostępnianie informacji o statystykach odwiedzin 
stron internetowych przygotowanych przez osoby trzecie.

(210) 474884 (220) 2017 08 02
(731) FLY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) fly

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 sprzedaż towarów z branży turystycznej, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak: le-
gitymacje rabatowe, karty identyfikacyjne i rabatowe upo-
ważniające do zniżek, bilety, publikacje papierowe, książki, 
czasopisma, gazety, albumy, materiały drukowane, materiały 
do nauczania, papier, foldery, przewodniki, mapy, informato-
ry turystyczne, rozkłady jazdy, sprzęt turystyczny i sportowy, 
tektura i wyroby z tych materiałów, druki firmowe, opakowa-
nia reklamowe z papieru i innych tworzyw, wydawnictwa, 
papeterie, druki eksploatacyjne w tym programy imprez, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, filmy, reportaże, filmy 

zarejestrowane na taśmie filmowej, taśmie wideo, taśmie ma-
gnetycznej, dyskach optycznych lub innych nośnikach, ma-
gnetyczne i optyczne nośniki danych z nagraniami dźwięku 
i/lub obrazu, publikacje elektroniczne, płyty (dyski) z nagra-
niami, i ofert usług z branży turystycznej, hotelarskiej, roz-
rywkowej, sportowej, kulturalnej, edukacyjnej pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary (zapozna-
wać się i wybierać ofertę usług), w szczególności: w hurtow-
ni, w sklepie, z katalogu różnych artykułów, wykorzystując 
zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi 
elektronicznej, na stronie internetowej, za pośrednictwem 
systemu telezakupów, używając środków telekomunikacji, 
organizacja targów i wystaw w celach handlowych lub re-
klamowych, prace biurowe, badania rynku, doradztwo spe-
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i po-
moc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na za-
sadzie franchisingu, wyszukiwanie, pozyskiwanie i systema-
tyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi 
w zakresie reklamy i promocji, w tym: rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, informacja o powyższych usługach, 
39 biura turystyczne z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hote-
lach i pensjonatach, usługi turystyczne z wyjątkiem rezerwa-
cji miejsc w hotelach i pensjonatach, współpraca z różnymi 
podmiotami przy organizowaniu wyjazdów turystycznych 
z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, 
organizowanie wczasów rekreacyjnych i wypoczynkowych 
z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, or-
ganizacja imprez turystycznych, podróży, wycieczek, w tym 
organizacja oraz obsługa zagranicznej i krajowej turystyki 
przyjazdowej i wyjazdowej, grupowej i indywidualnej z wy-
jątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, organi-
zacja pobytów biznesowych, w kraju i za granicą z wyjątkiem 
rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, rezerwacja 
miejsc w środkach transportu, w tym pośrednictwo i rezer-
wacja usług w zakresie komunikacji i podróży z wyjątkiem 
rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, czarterowanie, 
transport pasażerski, przewóz ludzi i towaru pojazdami me-
chanicznymi, koleją, statkami i samolotami, usługi bagażo-
we, transport pieniędzy i rzeczy wartościowych, transport 
chorych, wynajmowanie środków transportu podróżnym, 
informacja o transporcie, pośrednictwo transportowe, pro-
wadzenie informacji turystycznej i podróżniczej, zwiedzanie 
turystyczne związane z informacją dotyczącą podroży, infor-
macją o taryfach, rozkładach jazdy i sposobach transportu, 
rezerwacja miejsc podróży z wyjątkiem rezerwacji miejsc 
w hotelach i pensjonatach, rezerwacja biletów lotniczych, 
kolejowych, promowych, pośrednictwo w usługach komuni-
kacyjnych, zapewnienie zorganizowanych form zwiedzania, 
zwiedzanie turystyczne, towarzyszenie i opieka w podróży, 
wynajem samolotów, pojazdów mechanicznych, statków, 
promów, pakowanie towarów, dostawa i transport paczek, 
transport bagażu, pośrednictwo w rezerwacji i sprzedaży 
dokumentów przewozowych, przewoźników polskich i ob-
cych w komunikacji krajowej i zagranicznej oraz organiza-
cja przewozów wszelkimi dostępnymi środkami transportu 
z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, or-
ganizacja i świadczenie usług w zakresie pilotażu, informacja 
o powyższych usługach, 43 agencje zakwaterowania, usłu-
gi związane z rezerwacją pokoi w hotelach i pensjonatach 
przez biura podróży, świadczenie usług hotelarskich, orga-
nizowanie i zapewnianie zakwaterowania, w tym rezerwacja 
hoteli, wynajem pokoi oraz mieszkań wakacyjnych, domów 
wypoczynkowych i apartamentów na pobyt czasowy, udo-
stępnianie miejsc na campingu, usługi gastronomiczne wraz 
z usługami towarzyszącymi takimi jak: zapewnianie noclegu, 
usługi kelnerskie oraz room-service, obsługą gastronomicz-
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ną z własnym transportem, wynajmowaniem sal, wypoży-
czaniem stołów, krzeseł, zastawy i bielizny stołowej, informa-
cja o powyższych usługach.

(210) 474928 (220) 2017 08 02
(731) LASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LIDZ

(531) 24.15.01, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 11 agregaty klimatyzacyjne, akcesoria łazienko-
we, akcesoria z szamoty do piekarników, antyrozpryskowe 
dysze wylotowe do kranów, aparatura destylacyjna, aparatu-
ra do fumigacji nie do celów medycznych, aparatura do su-
szenia [odwadniania], aparatura do suszenia paszy, aparatura 
i instalacje chłodnicze, aparaty do suszenia słodu, armatura 
bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, 
armatura do kąpieli parowych armatura do pieców, armatura 
do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewo-
dów wodnych lub gazowych, armatura regulacyjna i bezpie-
czeństwa do przewodów gazowych, armatura regulacyjna 
i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, armatura regula-
cyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, autoklawy, 
elektryczne, do gotowania, automatyczne instalacji do trans-
portu popiołu, baterie mieszające do rur wodociągowych, 
bidety, bojlery gazowe, bojlery inne niż części maszyn, 
chłodnice do pieców, chłodnicze instalacje do tytoniu, 
chłodnie, chłodziarki do wina, elektryczne, chłodziarki, elek-
tryczne, chromatografy do celów przemysłowych, ciśnienio-
we zbiorniki wody, czajniki elektryczne, czyste komory [in-
stalacje sanitarne], deski sedesowe, dmuchawy kominowe, 
dozowniki środków odkażających w toaletach, dyfuzory na-
wadniające kropelkowe [urządzenia nawadniające], dymowe 
kanały, dywany podgrzewane elektrycznie, dźwigary do ła-
dowania pieców, elektryczne latarki, elektryczne ogrzewa-
cze stóp, elektryczne podgrzewacze do butelek do karmie-
nia, elektryczne zaparzacze do kawy, filtry do klimatyzacji, 
filtry do wody pitnej, fontanny, fontanny czekoladowe, elek-
tryczne, frytownice elektryczne, generatory acetylenowe, 
gofrownice elektryczne, grill, grzałki nurnikowe, grzejniki 
do centralnego ogrzewania, hydranty, instalacja klimatyza-
cyjna do pojazdów, instalacje chłodnicze do cieczy, instala-
cje do automatycznego podlewania, instalacje do chłodze-
nia mleka, instalacje do dystrybucji wody, instalacje 
do filtrowania powietrza, instalacje do obróbki moderatorów 
jądrowych i paliwowych, instalacje do oczyszczania ścieków, 
instalacje do odsalania, instalacje do ogrzewania wodnego, 
instalacje do polimeryzacji, instalacje do sauny, instalacje 
do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, 
instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia do suszenia, insta-
lacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje 
klimatyzacyjne, instalacje oświetleniowe do statków po-
wietrznych, kabiny przenośne do łaźni tureckich, kaloryfery 
elektryczne, kamienie lawy wulkanicznej do grilla, kanały dy-

mowe do kotłów grzewczych, klosze do lamp [kominki], 
koce elektryczne, nie do celów medycznych, kolorowe świa-
tełka do dekoracji świątecznych, kominki, kondensatory 
gazu, inne niż części maszyn, kotły do pralni, kotły grzewcze, 
kotły parowe, inne niż części maszyn, krany, kuchenki, ku-
chenki mikrofalowe, kuchenki mikrofalowe do celów prze-
mysłowych, kuchenny sprzęt elektryczny, kuliste klosze 
do lamp, lady chłodnicze, lady podgrzewane, lampki elek-
tryczne na choinki, lampy bakteriobójcze do oczyszczania 
powietrza, lampy bezpieczeństwa, lampy do kręcenia wło-
sów, lampy do oświetlania akwarium, lampy elektryczne, 
lampy gazowe, lampy górnicze, lampy laboratoryjne, lampy 
łukowe, lampy nurkowe, lampy olejowe, lampy oświetlenio-
we, lampy stojące, lampy ultrafioletowe, nie do celów me-
dycznych, latarki, latarki kieszonkowe, elektryczne latarnie 
oświetleniowe, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, 
maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu, muszle klozeto-
we [WC], naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego 
ogrzewania, natryski, prysznice, nawilżacze do grzejników 
centralnego ogrzewania, odmrażacze do pojazdów, ogrze-
wacze kieszonkowe, ogrzewacze stóp, elektryczne lub nie-
elektryczne, opalarki, oprawki do lamp elektrycznych, 
osprzęt do palników gazowych, osuszacze powietrza, oświe-
tlenie do motocykli, ozdobne wodotryski, palniki, palniki ace-
tylenowe, palniki bakteriobójcze, palniki benzynowe, palniki 
do lamp, palniki gazowe, palniki kuchenek, palniki laborato-
ryjne, palniki na alkohol, palniki olejowe, palniki tlenowo - 
wodorowe, palniki żarowe, parowary elektryczne, parowe 
sauny do twarzy, parowniki, pasteryzatory, piece [do wypala-
nia, prażenia], piece [urządzenia grzewcze], piece denty-
styczne, piece do pieczenia, piece do spopielania, piece 
na gorące powietrze, piece słoneczne, piece inne niż 
do użytku laboratoryjnego, pisuary [armatura sanitarna, 
płuczki gazowe [części instalacji gazowych], pochodnie, po-
chodnie gazowe do użytku w rafineriach naftowych, pod-
grzewacze do łóżek, podgrzewacze łóżek [szkandele], pod-
grzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze 
wody, podgrzewacze wody [aparatura], podgrzewacze 
wody do wanien, poduszki elektryczne nie do celów leczni-
czych, pojemniki chłodnicze, pojemniki chłodzące, elek-
tryczne, pompy ciepła, popielniki do pieców, prasowacze 
parowe, prasy do tortilli, elektryczne, pręty do rożna, pręty 
rusztowe, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, 
przeciwoślepieniowe urządzenia do samochodów [osprzęt 
do lamp], przenośne ogniska kowalskie, przyrządy do zapala-
niu gazu poprzez tarcie, reaktory jądrowe, reflektory do lamp, 
reflektory do pojazdów, reflektory samochodowe, regenera-
tory ciepła, rozpraszacz światła, rożna, rurowe lampy wyła-
dowcze [elektryczne] do oświetlenia, rury kotłowe centralne-
go ogrzewania, rury oświetleniowe, rury wodociągowe 
do instalacji sanitarnych, skarpetki podgrzewane elektrycz-
nie, spłuczki ustępowe, stelaże do abażurów, sterylizatory, 
sterylizatory do wody, sterylizatory powietrza, suszarki 
do prania, elektryczne, suszarki do włosów, szafy chłodnicze, 
szybkowary elektryczne, elektryczne światła do pojazdów, 
światła rowerowe, światła sufitowe, świecące numery 
na domy, termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], ter-
mofory, tostery, umywalki [części instalacji sanitarnych], urzą-
dzenia chłodzące, urządzenia dezodoryzujące, nie do użytku 
osobistego, urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia 
do chlorowania basenów, urządzenia do chłodzenia napo-
jów, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do dez-
odoryzacji powietrza, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia 
do filtrowania akwariów, urządzenia do filtrowania wody, 
urządzenia do nawadniania do zastosowania w rolnictwie, 
urządzenia do oczyszczania gazu, urządzenia do oczyszcza-
nia oleju, urządzenia do odwadniania odpadków spożyw-
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czych, urządzenia do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania 
na paliwa stałe, płynne lub gazowe, urządzenia do ogrzewa-
nie akwariów, urządzenia do opalania się [łóżka opalające], 
urządzenia do opiekania i pieczenia, urządzenia do oświetla-
nia za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], urzą-
dzenia do palenia kawy, urządzenia do pieczenia chleba, 
urządzenia do pieczenia i opiekania, urządzenia do podgrze-
wania kleju, urządzenia do podgrzewania żelazek, urządze-
nia do prażenia owoców, urządzenia do prażenia tytoniu, 
urządzenia do schładzania wody, urządzenia do sterylizacji 
książek, urządzenia do suszenia rąk do toalet, urządzenia 
do tworzenia wirów wodnych, urządzenia do ujęcia wody, 
urządzenia do wanien z hydromasażem, urządzenia do wy-
twarzania pary, urządzenia do załadunku pieców, urządzenia 
elektryczne do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ro-
bienia jogurtu, urządzenia grzejne do odmrażania szyb 
w pojazdach, urządzenia grzewcze do pojazdów, urządzenia 
i instalacje do gotowania, urządzenia i instalacje do suszenia, 
urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia i maszyny 
do oczyszczania powietrza, urządzenia i maszyny do uzdat-
niania wody, urządzenia jonizujące do oczyszczania powie-
trza lub wody, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia na go-
rące powietrze, urządzenia zasilające kotły grzewcze, 
urządzenie dezynfekujące do celów medycznych, ustępy 
przenośne, uszczelki do kranów wodociągowych, wanny, 
wanny do nasiadówek, wanny spa, wentylatory [części insta-
lacji klimatyzacyjnych], wentylatory elektryczne do użytku 
osobistego, węgiel do lamp łukowych, wężownice [części 
instalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych], wie-
lofunkcyjne urządzenia do gotowania, wieże rafineryjne 
do destylacji, włókna magnezowe [oświetlenie], wyciągi ku-
chenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne do la-
boratoriów, wymienniki ciepła, inne niż części maszyn, wy-
profilowane elementy instalacji piekarników, zamrażarki, 
zapalarki do gazu, zapalniczki i zapalarki, zasobniki ciepła, 
zasobniki pary, zasuwy [ogrzewnictwo], zaślepki do grzejni-
ków, zawory do rur, zawory powietrzne do instalacji ogrze-
wania parowego, zawory regulujące poziom w zbiornikach, 
zawory termostatyczne [części instalacji grzewczych], zbior-
niki do płuczek ustępowych, zlewozmywaki, zmiękczacze 
wody, żarniki do lamp elektrycznych, żarniki elektryczne 
do ogrzewania, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, 
żarówki oświetleniowe, żyrandole, 35 administrowanie pro-
gramami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualiza-
cja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach da-
nych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 
analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania 
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w za-
kresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura po-
średnictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych, public relations, do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biz-
nesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, foto-
kopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom [punkty informacji konsumenckiej], impresariat 
w działalności artystycznej, indeksowanie stron interneto-
wych w celach handlowych lub reklamowych, informacja 
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, komputerowe za-
rządzanie plikami, maszynopisanie, negocjowanie i rozlicza-

nie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, ob-
sługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV 
dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trze-
cich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wy-
szukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja po-
kazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [do-
radztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamo-
wych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsię-
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania 
w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
produkcja filmów reklamowych produkcja programów typu 
telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupa-
mi, projektowanie materiałów reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie testów psy-
chologicznych w celu selekcji personelu, przygotowanie listy 
płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie 
tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych 
i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-li-
ne za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnia-
nie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów han-
dlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, 
sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, statystyczne zestawienia, stenografia, systematy-
zacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne 
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów] ,tele-
marketing, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], two-
rzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów re-
klamowych, udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
agencji importowo - eksportowych, usługi aukcyjne, usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi eks-
pertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marke-
tingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi mode-
lek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, 
usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego, doty-
czące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów 
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowa-
nia, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób 
trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich usługi 
przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach [prace 
biurowe], usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [pra-
ce biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich 
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usłu-
gi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamo-
wych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi związane 
z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wyna-
jem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu rekla-
mowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dys-
trybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie 
urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materia-
łów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wysta-
wy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie 
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, za-
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, zarządzanie działalnością gospo-
darczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie 
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 
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osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programa-
mi refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działal-
ności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni 
strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.

(210) 475046 (220) 2017 08 05
(731) PIJANKOWSKI PAWEŁ PAB-KUCHNIE,  

HANOLA INVEST, Płock
(540) WovTex
(510), (511) 19 włókniny do ochrony gleby, 24 tkaniny, gu-
mowane tkaniny tekstylne, tkaniny z tworzyw sztucznych, 
tkane materiały tekstylne wykonane z tworzyw sztucznych 
lub naturalnych do użytku w rolnictwie.

(210) 475057 (220) 2017 08 07
(731) GAWEŁ MARCIN, Kaszów
(540) Auto inspekcje
(510), (511) 35 usługi reklamowe, internetowe usługi re-
klamowe, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Internetu, i sieci telekomunikacyjnych, reklama w formie 
stron internetowych lub serwisów internetowych, reklama 
radiowa i telewizyjna, reklama za pośrednictwem mediów 
elektronicznych i telekomunikacyjnych, wynajmowanie 
nośników reklamowych i przestrzeni reklamowej dla osób 
trzecich, usługi promocji oraz usługi marketingowe, usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie reklamy i mediów, orga-
nizowanie i obsługa aukcji, usługi w zakresie systematyzacji, 
sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach 
danych, usługi w zakresie zarządzania zbiorami elektronicz-
nymi, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich w kom-
puterowych bazach danych i w plikach komputerowych, 
usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych 
baz danych, usługi w zakresie komputerowego zarządzania 
plikami, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu 
kontrahentów, usługi porównywania cen, usługi w zakre-
sie badania mediów, badania marketingowe, publikowanie 
i rozpowszechnianie ogłoszeń i tekstów reklamowych, usłu-
gi w zakresie prezentacji, w tym w Internecie, różnorodnych 
produktów osób trzecich dla celów sprzedaży detalicznej, 
usługi w zakresie rozpowszechniania informacji handlowych, 
usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamo-
wych, w tym ulotek, prospektów, broszur, druków, próbek, 
oferowanie przez Internet, w tym w sklepach i serwisach 
internetowych, różnorodnych towarów, takich jak, surow-
ce i produkty do celów przemysłowych, pojazdy, maszyny, 
narzędzia, sprzęt AGD, sprzęt komputerowy, sprzęt elektro-
niczny, programy komputerowe, aplikacje komputerowe 
i internetowe, sprzęt telekomunikacyjny, artykuły wyposaże-
nia domu, przybory i naczynia kuchenne, sprzęt sportowy, 
sprzęt turystyczny, sprzęt rekreacyjny, nośniki danych zapi-
sane i bez zapisu, gry i zabawki, artykuły dla dzieci, artykuły 
dekoracyjne, odzież i akcesoria odzieżowe, obuwie i nakrycia 
głowy, biżuteria, zegarki, produkty spożywcze i napoje, leki, 
wyroby alkoholowe i tytoniowe, kosmetyki, publikacje dru-
kowane i elektroniczne, przetwarzanie danych i zarządzanie 
nimi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich wielobranżowych 
towarów mających zastosowanie w pojazdach jak również 
do naprawy i obsługi pojazdów pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać i kupować te towary w wyspecjalizowanym 
sklepie i/lub hurtowni lub przez Internet oraz poprzez kata-
log sprzętu i oprogramowania komputerowego wykorzy-
stując zamówienie korespondencyjne lub używając środ-
ków telekomunikacji, usługi w zakresie prezentacji towarów 
do sprzedaży w sklepach, usługi w zakresie pomocy przy 
sprzedaży, usługi promocyjne i marketingowe, usługi (agen-

cje) eksportowe i importowe, pomoc handlowa i techniczna 
w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa 
również świadczona w ramach umowy franchisingowej, 
prowadzenie przedstawicielstw pomiotów zagranicznych 
w kraju oraz reklamy ich wyrobów, organizacja wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie 
kojarzenia kontrahentów handlowych, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, prowadzenie komputerowych baz danych 
wspomagających sprzedaż towarów, usługi w zakresie re-
klamowania i rozpowszechniania materiałów reklamowych, 
36 usługi finansowe, analizy i zestawienia finansowe, infor-
macje finansowe, usługi w zakresie handlu papierami warto-
ściowymi, handel nieruchomościami, pośrednictwo w han-
dlu nieruchomościami, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
informacja o ubezpieczeniach, sponsorowanie, elektronicz-
ne przetwarzanie danych dla potrzeb dokonywania zapłaty 
drogą elektroniczną, 45 usługi pośrednictwa w zawieraniu 
znajomości przez Internet, umożliwianie samoprezentacji 
w celu nawiązania kontaktów towarzyskich (social networ-
king) w Internecie, rejestrowanie nazw domen interneto-
wych, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej, 
usługi w zakresie licencjonowania własności intelektualnej, 
usługi w zakresie licencjonowania programów komputero-
wych, usługi w zakresie zarządzania prawami autorskimi.

(210) 475059 (220) 2017 08 07
(731) TWOJE FINANSOWE CENTRUM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białogard
(540) PROFIRMA

(531) 26.01.01, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi zgrupowania towarów w zakresie 
sprzętu komputerowego i oprogramowania komputero-
wego w celu ich sprzedaży na rzecz osób trzecich za po-
średnictwem internetu, działalność agencji reklamowych, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, analizy kosztów, badania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, badanie rynku, badania opinii pu-
blicznej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie 
działalności gospodarczej, rachunkowość, informacja o dzia-
łalności gospodarczej, 36 agencje kredytowe, kredyty ratal-
ne, inwestycje kapitałowe, agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, informacja o ubezpieczeniach, doradz-
two w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeń emery-
talnych, operacje w zakresie rozrachunkowości finansowej, 
doradztwo w sprawach finansowych, analizy finansowe, 
doradztwo finansowe, informacje finansowe, operacje finan-
sowe, usługi finansowe, transakcje finansowe, pośrednic-
two giełdowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, 
wycena finansowa nieruchomości, 41 działalność wspoma-
gająca edukację, pozaszkolne formy edukacji, informacja 
o edukacji, 42 badania i analizy techniczne, opracowywanie 
projektów technicznych, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, projektowanie opro-
gramowania komputerowego, projektowanie systemów 
komputerowych, instalowanie oprogramowania kompu-
terowego, analizy systemów komputerowych, aktualizacja 
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oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, doradztwo w zakresie sprzętu 
komputerowego.

(210) 475061 (220) 2017 08 07
(731) KONDRAT MARIUSZ KONDRAT I PARTNERZY, 

Warszawa
(540) KONDRAT I PARTNERZY

(531) 29.01.07, 27.05.01, 03.07.19, 24.17.25, 26.11.01
(510), (511) 16 publikacje, książki, broszury, podręczniki, inne 
drukowane materiały i pomoce dydaktyczne, poradniki, ra-
porty, foldery, informatory, 45 usługi rzecznika patentowego, 
usługi prawnicze, doradztwo prawne, doradztwo oraz po-
moc w zakresie ochrony własności intelektualnej, zarządza-
nie prawami własności intelektualnej, pośrednictwo w ob-
rocie oraz licencjonowanie własności intelektualnej, usługi 
związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej, ba-
dania i rozpoznania prawne, badania tytułów prawnych, ba-
dania dotyczące statusu i pozycji marek na rynku, doradztwo 
w zakresie pozycjonowania marek, wycena wartości niema-
terialnych i prawnych, opracowywanie ekspertyz, opinii 
i analiz prawnych, opracowywanie raportów dotyczących 
stanowienia i stosowania prawa, usługi arbitrażowe.

(210) 475068 (220) 2017 08 07
(731) KUŚMIERZ MACIEJ, Nowe Lipiny
(540) MACZO
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, dyski 
kompaktowe, płyty CD, DVD, urządzenia do odtwarzania i re-
jestracji dźwięku i obrazu, reprodukcja zapisanych nośników, 
35 dystrybucja materiałów reklamowych, promocja, publiko-
wanie tekstów reklamowych, usługi reklamowe (radio, tele-
wizja, prasa, Internet), usługi sprzedaży nagranych utworów, 
sprzedaż płyt, 41 usługi zespołu muzycznego (artystyczne, 
działalność estradowa, usługi w zakresie organizowania, 
obsługi imprez, wykonywania koncertów, komponowania 
utworów muzycznych i tekstów), wypożyczalnia nagrań 
dźwiękowych, rejestrowanie koncertów, imprez artystycz-
nych, produkcji filmów, doradztwo muzyczne.

(210) 475069 (220) 2017 08 07
(731) Gryson N.V., Houthulst, BE
(540) BROUTTEUX 232
(510), (511) 34 tytoń zarówno przetworzony jak i nieprze-
tworzony, tytoń do palenia, tytoń fajkowy, tytoń do skręca-
nia papierosów, tytoń do żucia, mieszanki tytoniowe typu 
snus, papierosy, papierosy elektroniczne, cygara, cygaretki, 
tabaka, artykuły dla palaczy ujęte w klasie 34, bibułki papie-
rosowe, tubki papierosowe i zapałki.

(210) 475070 (220) 2017 08 07
(731) Gryson N.V., Houthulst, BE
(540) RASTA
(510), (511) 34 tytoń zarówno przetworzony jak i nieprze-
tworzony, tytoń do palenia, tytoń fajkowy, tytoń do skręca-
nia papierosów, tytoń do żucia, mieszanki tytoniowe typu 

snus, papierosy, papierosy elektroniczne, cygara, cygaretki, 
tabaka, artykuły dla palaczy ujęte w klasie 34, bibułki papie-
rosowe, tubki papierosowe i zapałki.

(210) 475087 (220) 2017 08 07
(731) LAUREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) LAUREM

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.11
(510), (511) 35 sprzedaż wysyłkowa, hurtowa, detaliczna 
komputerów, komputerów przenośnych, drukarek, monito-
rów, serwerów.

(210) 475092 (220) 2017 08 07
(731) PODSIADŁO PIOTR P2, Gdynia
(540) wezwijdoktora.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01, 19.13.22
(510), (511) 35 usługi w zakresie nabywania dla osób trze-
cich (usług dla innych przedsiębiorców), aktualizacja i utrzy-
mywanie danych w komputerowych bazach danych, 44 po-
średniczenie w wykonywaniu usług medycznych, usługi 
medyczne.

(210) 475093 (220) 2017 08 07
(731) SAEED NURADDEEN JALAL SAEED, Stambuł, TR
(540) Ermando Emilio

(531) 26.04.07, 27.05.01, 24.01.15
(510), (511) 3 perfumy, woda toaletowa, woda perfumo-
wana, bazy do perfum kwiatowych, perfumowane balsamy 
do ciała, 18 plecaki, plecaki turystyczne, plecaki sportowe, 
torby turystyczne, 24 bielizna stołowa i pościelowa, flagi 
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, metki tek-
stylne, pokrowce i narzuty na meble, tkaniny, tkaniny deko-
racyjne, zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, 25 bie-
lizna osobista, chustki, czapki, garnitury, koszule, koszulki 
z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, odzież, podkoszulki spor-
towe, pończochy, rękawiczki, skarpetki, spódnice, spodnie, 
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swetry, szale, obuwie, buty sportowe, 35 agencje reklamo-
we, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
rozpowszechnianie reklam, usługi marketingowe, usługi 
public relations, usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni rekla-
mowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
usługi agencji importowo-eksportowych, 39 usługi w zakre-
sie organizowania wycieczek turystycznych, organizowanie 
i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, informacja tury-
styczna, zwiedzanie turystyczne.

(210) 475099 (220) 2017 08 07
(731) DOBROWOLSKI MACIEJ MARGARET, Wrocław
(540) MARGARET

(531) 29.01.12, 27.05.01, 08.07.10, 25.01.19
(510), (511) 43 usługi cateringu zewnętrznego, catering 
w kafeteriach szybkiej obsługi, organizacja cateringu na im-
prezy urodzinowe, obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, zapewnianie jedzenia 
i napojów na imprezy firmowe.

(210) 475106 (220) 2017 08 07
(731) KWIECIEŃ MATEUSZ, GRABOWSKI DAWID AMSO 

SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) AMSO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż wysyłkowa, hurtowa, detaliczna 
komputerów, komputerów przenośnych, drukarek, mo-
nitorów, serwerów, 42 wypożyczanie sprzętu i urządzeń 
komputerowych.

(210) 475112 (220) 2017 08 07
(731) HAMMERMED II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź

(540) HAMMERMED NIERUCHOMOŚCI

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administracja biznesowa w zakresie trans-
portu i dostaw, administrowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, doradztwo związane z zarządzaniem, obsługa 
marketingowa obrotu nieruchomościami, organizowanie 
usług związanych z handlem hurtowym i detalicznym, rekla-
ma związana z transportem i dostawą, usługi biurowe, usługi 
biur biznesowych, usługi konsultingowe związane z zarzą-

dzaniem, zarządzanie biurami działalności gospodarczej 
na rzecz osób trzecich, 36 administrowanie nieruchomo-
ściami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
doradztwo finansowe, doradztwo w zakresie nieruchomości, 
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, po-
bieranie czynszów, pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, 
pośrednictwo w usługach finansowych, pożyczki, udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, usługi konsultingu 
finansowego, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, 
zarządzanie nieruchomościami, wynajem i dzierżawa nie-
ruchomości, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, 
37 budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, kon-
serwacja i naprawa pojazdów silnikowych do transportu 
pasażerów, nadzorowanie konstruowania budynków, sprzą-
tanie budynków biurowych i lokali handlowych, sprzątanie 
nieruchomości, sprzątanie i porządkowanie terenów zie-
lonych, usługi budowlane i naprawy budynków, 39 maga-
zynowanie ładunków przed transportem, usługi związane 
z magazynowaniem towarów, 42 badania naukowe, prace 
badawczo-rozwojowe nad produktami.

(210) 475122 (220) 2017 08 07
(731) Gryson N.V., Houthulst, BE
(540) BLOW UP
(510), (511) 34 tytoń zarówno przetworzony jak i nieprze-
tworzony, tytoń do palenia, tytoń fajkowy, tytoń do skręca-
nia papierosów, tytoń do żucia, mieszanki tytoniowe typu 
snus, papierosy, papierosy elektroniczne, cygara, cygaretki, 
tabaka, artykuły dla palaczy ujęte w klasie 34, bibułki papie-
rosowe, tubki papierosowe i zapałki.

(210) 475131 (220) 2017 08 08
(731) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) TAURON EKOENERGIA

(531) 15.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 brykiety, paliwa stałe z węgla kamiennego 
i brunatnego, węgiel kamienny, torf, 7 alternatory, gene-
ratory prądu przemiennego, generatory elektryczności, 
35 usługi oferowania do sprzedaży i sprzedaż w sklepach: 
pojazdów mechanicznych dla przemysłu i transportu, części 
i akcesoriów do tych pojazdów oraz odpadów i złomu, usługi 
sprzedaży oraz obrót paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi, 
energią elektryczną i cieplną obrót świadectwami pocho-
dzenia na energię odnawialną usługi rachunkowo-podatko-
we, 36 pośrednictwo i usługi finansowe, doradztwo ekono-
miczno-finansowe, pozyskiwanie środków finansowych lub 
wykorzystywanie środków finansowych klientów, usługi fun-
duszy inwestycyjnych, trustów, leasing finansowy, udzielanie 
kredytów, doradztwo podatkowe, 37 budowa, rozbudowa, 
modernizacja i remonty sieci i urządzeń energetycznych, in-
stalowanie urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, 
instalacja, konserwacja i naprawy maszyn do wytwarzania 
prądu, wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie 
rozdzielczych obiektów liniowych, rurociągów, linii elektro-
energetycznych i telekomunikacyjnych oraz w zakresie mon-
tażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefa-
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brykowanych, wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 
wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, 
wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą ope-
ratorską wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą 
obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, górnictwo, 
roboty wydobywcze w górnictwie, górnictwo surowców 
energetycznych, górnictwo węgla kamiennego i brunatne-
go, górnictwo torfu, górnictwo ropy naftowej i gazu ziem-
nego, górnictwo rud uranu i toru, górnictwo surowców in-
nych niż energetyczne, górnictwo rud metali, górnictwo rud 
żelaza, górnictwo rud metali nieżelaznych, górnictwo rud 
miedzi, górnictwo rud cynkowo-ołowiowych, 39 transport, 
pakowanie i składowanie towarów, usługi organizowania 
podróży, wynajem autobusów, usługi z zakresu przewo-
zu osób i rzeczy transportem samochodowym, lotniczym 
i morskim, usługi taksówkarskie, usługi w zakresie: przesyła-
nia i dystrybucji energii elektrycznej, mocy, powietrza, ciepła 
i zimna, gazu i ropy naftowej oraz paliw, pary wodnej i go-
rącej wody, magazynowania energii elektrycznej i cieplnej, 
zaopatrywanie w energię elektryczną i cieplną dystrybucja 
i zaopatrywanie w wodę, odprowadzania ścieków, wywozu 
śmieci, usługi biur podróży, 40 wytwarzanie i przetwarzanie 
energii elektrycznej oraz cieplnej, wytwarzanie pary wodnej 
i gorącej wody, uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków, re-
cykling odpadków, utylizacja śmieci, rozdzielanie odpadów, 
spalanie odpadów, przetwarzanie i rafinacja ropy naftowej, 
gazu, źródeł energii naturalnej oraz paliw do wytwarzania 
energii i energii elektrycznej, zimna, ciepła, powietrza i wody, 
wytwarzanie mocy i energii, usługi poligraficzne, usługi dru-
karskie, obróbka materiałowa, brykietowanie, przetwórstwo 
brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego i brunatnego, 
odzyskiwanie węgla kamiennego z hałd, wzbogacanie i bry-
kietowanie torfu, 42 doradztwo budowlane oraz technicz-
no-organizacyjne w zakresie realizacji inwestycji dla potrzeb 
energetyki, badania techniczne, badania naukowe, eksperty-
zy inżynieryjne, projekty techniczne w zakresie tras przesyło-
wych linii energetycznych kablowych i napowietrznych oraz 
obiektów infrastruktury elektroenergetycznej i cieplnej oraz 
konstrukcji i urządzeń do wytwarzania elektryczności i napę-
dzanych elektrycznością doradztwo z zakresu: eksploatacji 
i remontów instalacji energii elektrycznej, bezpieczeństwa 
budowy sieci i korzystania z urządzeń wytwarzających prąd 
i napędzanych prądem elektrycznym, zasad BHP, dokumen-
tacja techniczna w tym zakresie, ekspertyzy i doradztwo 
w zakresie promocji projektów urządzeń i instalacji energo-
oszczędnych i ekologicznych, 43 usługi biur podróży w za-
kresie świadczenia usług związanych z zapewnieniem pokoi 
i wyżywienia w ośrodkach turystycznych, domach turystycz-
nych, kwaterach prywatnych, 44 usługi związane z wykony-
waniem zabiegów regeneracyjno-rehabilitacyjnych, terapii 
naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi gabinetów od-
nowy biologicznej.

(210) 475149 (220) 2017 08 08
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) DECO
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 

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

(210) 475154 (220) 2017 08 08
(731) WIĘCKOWSKI TOMASZ, Częstochowa
(540) MIK STAL

(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.03
(510), (511) 6 blacha, blacha [płyty arkusze], blacha stalowa 
cienka, blacharskie materiały budowlane, blacha stalowa, 
blacharskie (materiały-) dla budownictwa, blacha (płyty, ar-
kusze) z metalu, blacha metalowa, taśma walcowana i zwój 
taśmy, rury metalowe, rury metalowe do gazów, rury me-
talowe do użytku przemysłowego, rury metalowe do prze-
syłania cieczy i gazów, rury z metalu, rury i rurki metalowe, 
metalowe przewody i rury, rury stalowe, rury z metalu w tym 
ze stopów stali, rury, rurki i przewody giętkie, stal, stal kon-
strukcyjna, stopy stali, stalowe materiały budowlane, kon-
strukcje stalowe, stal w postaci arkuszy, stal w postaci płyt, 
rury ze stali nierdzewnej, arkusze blachy, arkusze blachy sta-
lowej, stal nierdzewna w postaci arkuszy, rury i rurki ze stali, 
rury ze stali najwyższej jakości, 40 cięcie stali, cięcie metali, 
cięcie plazmą, cięcie plazmowe, cięcie gazowe, obróbka [ob-
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róbka mechaniczna] metalu, obróbka metali, obróbka meta-
lurgiczna, obróbka strumieniowo-cierna, obróbka [kształto-
wanie] metalu, obróbka cieplna powierzchni metali, obróbka 
i powlekanie powierzchni metalowych, obróbka materiałów 
przy użyciu substancji chemicznych, obróbka metali przy 
użyciu substancji chemicznych, obróbka rur metalowych 
i przewodów rurowych, obróbka powierzchni metalowych 
przez szlifowanie i polerowanie ścierne, wiercenie w meta-
lach, cięcie i obróbka końcowa stali, cięcie stali zbrojeniowej, 
cięcie plazmowe blach i arkuszy metalowych, piłowanie 
blach i arkuszy, cięcie blachy według formatu, cięcie gazowe 
blachy, cięcie rur, cięcie elementów, rur i blach.

(210) 475168 (220) 2017 08 09
(731) HUZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) Smaki Świata

(531) 01.05.02, 27.05.01
(510), (511) 30 miód pszczeli.

(210) 475195 (220) 2017 08 09
(731) ECOOVONUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września
(540) ECO OVONUM

(531) 26.03.06, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 1 preparaty ogrodnicze: środki do zabezpie-
czania uszkodzonych drzew, środki do hamowania rozwo-
ju chwastów, nawozy ogrodnicze, nawozy do użyźniania 
gleby, preparaty do nawożenia gleby, środki chemiczne 
do odkwaszania stosowane przy produkcji wina, dodatki 
do produkcji pasty do zębów: substancje przeciwbakteryj-
ne i przeciwgrzybiczne, środki ścierne, polerujące, węglan 
wapnia, fluor, środki smakowo-zapachowe, mentol, wszyst-
kie używane w produkcji pasty do zębów, środki chemiczne 
dla rolnictwa i ogrodnictwa, środki ochrony roślin, nawozy 
sztuczne, nawozy naturalne, nawozy mineralne, preparaty 
regulujące wzrost roślin, 5 odżywcze suplementy diety dla 
ludzi, suplementy diety dla zwierząt, dodatki do pasz do ce-
lów leczniczych, preparaty do sterylizacji gleby, preparaty 
i środki: owadobójcze, chwastobójcze, grzybobójcze, środki 
do zwalczania szkodników, preparaty do zwalczania robac-
twa, preparaty weterynaryjne i sanitarne, środki odkażające, 
środki odstraszające owady, 31 karma dla zwierząt domo-
wych, wapno do paszy dla zwierząt, posiłek dla zwierząt do-
mowych, karma sucha i konserwy, przekąski, dodatki do pasz 
nie do celów medycznych, napoje dla zwierząt domowych, 
35 prowadzenie sklepów, hurtowni tradycyjnych, wysyłko-
wych oraz za pośrednictwem Internetu dla towarów: pre-
paraty i nawozy ogrodnicze, nawozy do użyźniania gleby, 
preparaty do nawożenia gleby, produkty do odkwaszania 

stosowane przy produkcji wina, dodatki do produkcji pasty 
do zębów, środki chemiczne dla rolnictwa i ogrodnictwa, 
środki ochrony roślin, nawozy sztuczne i naturalne, nawozy 
mineralne, preparaty regulujące wzrost roślin, prowadzenie 
sklepów, hurtowni tradycyjnych, wysyłkowych oraz za po-
średnictwem Internetu dla towarów: odżywcze suplemen-
ty diety dla ludzi, suplementy diety dla zwierząt, karma dla 
zwierząt domowych, wapno do paszy dla zwierząt, posiłek 
dla zwierząt domowych, karma sucha i konserwy, przekąski, 
dodatki do pasz nie do celów medycznych, napoje dla zwie-
rząt domowych, dodatki do pasz do celów leczniczych, pre-
paraty do sterylizacji gleby, preparaty i środki: owadobójcze, 
chwastobójcze, grzybobójcze, prowadzenie sklepów, hur-
towni tradycyjnych, wysyłkowych oraz za pośrednictwem 
Internetu dla towarów: preparaty do zwalczania robactwa, 
preparaty weterynaryjne i sanitarne, środki odkażające, środ-
ki odstraszające owady.

(210) 475199 (220) 2017 08 09
(731) ECOOVONUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września
(540) CERTYFIKAT GWARANCJA JAKOŚCI ECOOVONUM

(531) 27.05.01, 03.07.17, 05.13.08
(510), (511) 1 preparaty ogrodnicze: środki do zabezpie-
czenia uszkodzonych drzew, środki do hamowania rozwo-
ju chwastów, nawozy ogrodnicze, nawozy do użyźniania 
gleby, preparaty do nawożenia gleby, środki chemiczne 
do odkwaszania stosowane przy produkcji wina, dodatki 
do produkcji pasty do zębów: substancje przeciwbakteryj-
ne i przeciwgrzybiczne, środki ścierne, polerujące, węglan 
wapnia, fluor, środki smakowo-zapachowe, mentol, wszyst-
kie używane w produkcji pasty do zębów, środki chemiczne 
dla rolnictwa i ogrodnictwa, środki ochrony roślin, nawozy 
sztuczne, nawozy naturalne, nawozy mineralne, preparaty 
regulujące wzrost roślin, 5 odżywcze suplementy diety dla 
ludzi, suplementy diety dla zwierząt, dodatki do pasz do ce-
lów leczniczych, preparaty do sterylizacji gleby, preparaty 
i środki: owadobójcze, chwastobójcze, grzybobójcze, środki 
do zwalczania szkodników, preparaty do zwalczania robac-
twa, preparaty weterynaryjne i sanitarne, środki odkażające, 
środki odstraszające owady, 31 karma dla zwierząt domo-
wych, wapno do paszy dla zwierząt, posiłek dla zwierząt do-
mowych, karma sucha i konserwy, przekąski, dodatki do pasz 
nie do celów medycznych, napoje dla zwierząt domowych, 
35 prowadzenie sklepów, hurtowni tradycyjnych, wysyłko-
wych oraz za pośrednictwem Internetu dla towarów: pre-
paraty i nawozy ogrodnicze, nawozy do użyźniania gleby, 
preparaty do nawożenia gleby, produkty do odkwaszania 
stosowane przy produkcji wina, dodatki do produkcji pasty 
do zębów, środki chemiczne dla rolnictwa i ogrodnictwa, 
środki ochrony roślin, nawozy sztuczne i naturalne, nawozy 
mineralne, preparaty regulujące wzrost roślin, prowadzenie 
sklepów, hurtowni tradycyjnych, wysyłkowych oraz za po-
średnictwem Internetu dla towarów: odżywcze suplemen-
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ty diety dla ludzi, suplementy diety dla zwierząt, karma dla 
zwierząt domowych, wapno do paszy dla zwierząt, posiłek 
dla zwierząt domowych, karma sucha i konserwy, przekąski, 
dodatki do pasz nie do celów medycznych, napoje dla zwie-
rząt domowych, dodatki do pasz do celów leczniczych, pre-
paraty do sterylizacji gleby, preparaty i środki: owadobójcze, 
chwastobójcze, grzybobójcze, prowadzenie sklepów, hur-
towni tradycyjnych, wysyłkowych oraz za pośrednictwem 
Internetu dla towarów: preparaty do zwalczania robactwa, 
preparaty weterynaryjne i sanitarne, środki odkażające, środ-
ki odstraszające owady.

(210) 475206 (220) 2017 08 10
(731) SHK HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Knurów
(540) SHK HOLDING

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, 7 instalacje dźwigo-
we, maszyny dźwigowe, roboty przemysłowe, urządze-
nia do przenoszenia i transportu, 9 instalacje elektryczne, 
12 przenośniki naziemne [transportery], 35 doradztwo 
biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące finansowa-
nia rozwoju, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu 
strategicznego, doradztwo dotyczące zbywania firm, do-
radztwo handlowe, doradztwo w zakresie strategii dla 
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania ryzy-
kiem, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w dziedzinie 
przejmowania firm, doradztwo w zakresie analizy bizne-
sowej, doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw, 
36 doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, doradz-
two dotyczące inwestowania w nieruchomości, zarządzanie 
finansowe spółkami handlowymi, usługi oceny ryzyka inwe-
stycyjnego, pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję 
dwutlenku węgla, 37 naprawa i utrzymanie zakładów che-
micznych, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, usługi 
w zakresie instalacji elektrycznych, budowa mostów, budowa 
dróg, budowa linii kolejowych, budowa rurociągów, budowa 
elektrowni wiatrowych, budowa budynków mieszkalnych 
i komercyjnych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, 
42 usługi inżynieryjne w dziedzinie robotyki, projektowanie 
techniczne i doradztwo, inżynieria techniczna, opracowywa-
nie projektów technicznych, usługi konstrukcyjne dotyczące 
badań technologicznych, doradztwo w zakresie projektów 
technologicznych, inżynieria mechaniczna, usługi inżynieryj-
ne w dziedzinie technologii energetycznej, opracowywanie 
projektów budowlanych, doradztwo budowlane, projekto-
wanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne, pro-
jektowanie budynków, projektowanie instalacji i urządzeń 
przemysłowych, opracowywanie i ocena analiz chemicz-
nych, oceny techniczne związane z projektowaniem, projek-
towanie i planowanie techniczne rurociągów w dziedzinie 

gazu, wody i wody ściekowej, inżynieria chemiczna, wykony-
wanie pomiarów, wykonywanie analiz chemicznych, analizy 
laboratoryjne, usługi monitoringu środowiska naturalnego, 
doradztwo w zakresie ochrony środowiska, badania w zakre-
sie ochrony środowiska naturalnego.

(210) 475265 (220) 2017 08 11
(731) Shenzhen Yongliansheng Hardware Plastic Co., Ltd., 

Shenzhen, CN
(540) 

(531) 26.03.01, 26.03.07, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 6 złączki rur metalowe, okucia stosowane w bu-
downictwie, metalowe, złącza kabli metalowe [nieelektrycz-
ne], sprzączki z metali nieszlachetnych, okucia metalowe 
do mebli, drobne wyroby metalowe, kasetki na pieniądze 
[metalowe lub niemetalowe], skrzynki na listy metalowe, sy-
gnalizacja nieświetlna i niemechaniczna [metalowa], dzieła 
sztuki z metali nieszlachetnych.

(210) 475266 (220) 2017 08 11
(731) TIANZEXIN INDUS TRIAL INVESTMENT Co.,Ltd., 

Tangxia Town, CN
(540) stonet

(531) 27.05.01, 07.11.25, 24.17.05
(510), (511) 9 sprzęt peryferyjny do komputerów, anteny, 
modemy, puszki odgałęźne [elektryczność], transpondery, 
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, tablice połączeń, 
kable elektryczne, przewody elektryczne, gniazdka, wtyczki 
i inne kontakty [złącza elektryczne].

(210) 475268 (220) 2017 08 11
(731) QUBUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) QUBUS GROUP
(510), (511) 41 obozy letnie [rozrywka i edukacja], obozy re-
kreacyjne, organizacja aktywności edukacyjnych na obozach 
letnich, organizacja aktywności kulturalnych na obozach let-
nich, organizacja atrakcji na obozach letnich, organizacja za-
jęć, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekre-
acyjnych, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, 
organizowanie zajęć rekreacyjnych, prowadzenie wycieczek 
z przewodnikiem, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, orga-
nizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie uczest-
nictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, zapewnianie 
zajęć rekreacyjnych, zapewnianie zajęć kulturalnych, wysta-
wianie spektakli na żywo, organizacja i prowadzenie balów, 
publikacja czasopism, publikowanie książek.
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(210) 475270 (220) 2017 08 11
(731) QUBUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) QUATRONUM
(510), (511) 39 organizacja wycieczek turystycznych, zwie-
dzanie turystyczne, organizacja wycieczek, prowadzenie 
wycieczek, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, 
organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wa-
kacji zorganizowanych, organizowanie wycieczek ze zwie-
dzaniem i wypraw, organizowanie wypraw, wycieczek 
jednodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem, 41 obozy 
letnie [rozrywka i edukacja], obozy rekreacyjne, organi-
zacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, or-
ganizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich, 
organizacja atrakcji na obozach letnich, organizacja zajęć, 
organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekre-
acyjnych, organizowanie wycieczek w celach rozrywko-
wych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, prowadzenie 
wycieczek z przewodnikiem, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów szkoleniowych, organizowanie kursów 
szkoleniowych, organizowanie turniejów rekreacyjnych, 
organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekre-
acyjnych, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, zapewnianie 
zajęć kulturalnych.

(210) 475272 (220) 2017 08 11
(731) QUBUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) GWIEZDNA AKADEMIA
(510), (511) 39 organizacja wycieczek turystycznych, zwie-
dzanie turystyczne, organizacja wycieczek, prowadzenie 
wycieczek, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, 
organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wa-
kacji zorganizowanych, organizowanie wycieczek ze zwie-
dzaniem i wypraw, organizowanie wypraw, wycieczek 
jednodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem, 41 obozy 
letnie [rozrywka i edukacja], obozy rekreacyjne, organi-
zacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, or-
ganizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich, 
organizacja atrakcji na obozach letnich, organizacja zajęć, 
organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekre-
acyjnych, organizowanie wycieczek w celach rozrywko-
wych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, prowadzenie 
wycieczek z przewodnikiem, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów szkoleniowych, organizowanie kursów 
szkoleniowych, organizowanie turniejów rekreacyjnych, 
organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekre-
acyjnych, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, zapewnianie 
zajęć kulturalnych.

(210) 475338 (220) 2017 08 16
(731) KAŹMIERCZAK JAKUB ANDRZEJ, Żyrardów
(540) POLISH GIRL

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.07
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 475357 (220) 2017 08 16
(731) HOME CARE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) home care service

(531) 02.09.01, 03.07.19, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 doradztwo w zakresie potrzeb medycznych 
osób starszych, poradnictwo medyczne, 45 usługi w zakre-
sie opieki.

(210) 475395 (220) 2017 08 16
(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Gardłominki

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, 
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów 
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe, 
30 wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, 
cukierki, batony, gumy do żucia, lizaki.

(210) 475404 (220) 2017 08 16
(731) TORUŃCZAK CZESŁAW STAL COMPLEX, Gdynia
(540) STAL COMPLEX

(531) 18.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 konstrukcje stalowe, metalowe materiały i ele-
menty budowlane i konstrukcyjne, 12 jednostki pływające, 
morskie jednostki pływające, pojazdy i środki transportu - po-
jazdy do poruszania się po wodzie, 37 naprawa i konserwacja 
statków, naprawa i konserwacja jachtów, usługi stoczniowe: 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.

(210) 475491 (220) 2017 08 21
(731) GOURMET SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) W Wierzynek 1364 ROYAL CHOCOLATE WORKSHOP
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(531) 26.01.04, 26.01.17, 26.01.18, 29.01.07, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 29 konfitury, dżemy, powidła, napoje mleczne 
lub z przewagą mleka, produkty mleczne, wyroby z mleka, 
sałatki owocowe, sałatki owocowe konserwowane w al-
koholu, owoce konserwowane w alkoholu, owoce konser-
wowane, kandyzowane owoce, owoce lukrowane, suszone 
owoce, daktyle, jogurty, mrożone owoce, pulpa owocowa, 
napoje mleczne shake, rodzynki, migdały przetworzone, 
masło z orzechów, 30 wyroby cukiernicze i piekarnicze, ja-
dalne ozdoby do ciast, lody, sorbety, desery lodowe, dese-
ry, galaretki, budynie, puddingi, pierniki, praliny, słodycze, 
herbata, kakao, kawa, namiastki i substytuty kawy, napoje 
czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napo-
je na bazie czekolady, kakao i kawy pierniki, ciasteczka, tarty 
z nadzieniem, tarty z owocami, nadzienia do wyrobów cu-
kierniczych, ciast, wafle, draże, wyroby cukiernicze na bazie 
migdałów, migdały (słodycze), owoce w polewie czekolado-
wej, orzechy i skórki owoców w czekoladzie, naleśniki, miód, 
orzechy i skórki owoców w miodzie, ciastka, ciasto w proszku 
jogurty mrożone, wyroby czekoladowe, czekolada, cukierki, 
czekoladki, praliny, kremy cukiernicze, kremy czekoladowe, 
orzechowe wyroby cukiernicze, masło czekoladowe, syrop 
czekoladowy, musy czekoladowe, czekolada pitna, pasty 
czekoladowe, napoje czekoladowe, posypka czekoladowa, 
czekolada w proszku, pasty orzechowe, orzechy w czeko-
ladzie, substytuty czekolady, produkty na bazie czekolady, 
33 napoje alkoholowe, wódki, nalewki, miody pitne i likiery.

(210) 475495 (220) 2017 08 21
(731) MARTYNIAK RUSŁAN, Warszawa
(540) M MADEGRO

(531) 26.02.07, 26.04.05, 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.21, 
29.01.12

(510), (511) 35 reklama, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
i usług pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapo-
znać się z opisem usług oraz kupować te towary i usługi, 
w szczególności: w sklepie lub innym punkcie sprzedaży, 
hurtowni, w sprzedaży wysyłkowej, u akwizytorów, z kata-
logu różnych artykułów lub usług, na stronie internetowej, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem 
systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespon-
dencyjne, używając środków telekomunikacji oraz usługi 
pośrednictwa w powyższym zakresie takim, jak: komputery, 
sprzęt RTV i AGD, sprzęt i wyposażenie biur, sprzęt elektro-
niczny i telekomunikacyjny oraz części i akcesoria do nich, 
elektronarzędzia domowe i ogrodnicze, pieczywo, wyro-
by ciastkarskie i cukiernicze, żywność, napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe, meble, meble ogrodowe, rośliny, obrazy, 
książki, ebooki, filmy, zabawki, gry komputerowe, kosme-
tyki, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, 
odzież, galanteria i dodatki, artykuły i karma dla zwierząt, 

akcesoria sportowe, odzież i sprzęt sportowy i turystyczny, 
akcesoria i wyposażenie do samochodów oraz motocykli, 
części i narzędzia do samochodów, rowery oraz akcesoria 
do rowerów, usługi sprzedaży w hurtowniach, sklepach de-
talicznych, za pomocą Internetu oraz sprzedaż wysyłkowa 
komputerów, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania 
komputerowego, sprzętu AGD i RTV, sprzętu elektroniczne-
go i telekomunikacyjnego oraz części i akcesoriów do nich, 
sprzętu audiowizualnego, pieczywa, ciast i wyrobów ciast-
karskich i cukierniczych, żywności, mebli, mebli ogrodo-
wych, elektronarzędzi domowych i ogrodniczych, sprzętu 
wypoczynkowego do ogrodów, organizowanie sprzedaży 
w trybie aukcji również internetowych i przetargów, dystry-
bucja materiałów reklamowych, usługi handlu detalicznego 
w zakresie materiałów budowlanych, usługi w zakresie re-
klamy i promocji sprzedaży, administrowanie działalnością 
gospodarczą w zakresie franchisingu, doradztwo w zakresie 
zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, 
usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące franchisingu, 37 budownictwo, usługi budowlane, 
usługi odnawiania mieszkań, instalowanie osprzętu i akceso-
riów w pomieszczeniach mieszkalnych, renowacja i naprawa 
budynków, konserwacja i naprawa wyposażenia budynków, 
remont nieruchomości, usługi w zakresie remontów budyn-
ków, renowacja pomieszczeń sprzedaży detalicznej, renowa-
cja punktów sprzedaży detalicznej, 39 transport, pakowa-
nie, składowanie i dostarczanie towarów, wysyłka towarów, 
transport towarów.

(210) 475515 (220) 2017 08 21
(731) GRABCZAN JACEK TELE MAGIC, Warszawa
(540) BELINE
(510), (511) 9 akcesoria do telefonów komórkowych, prze-
wody i słuchawki telefoniczne, zestawy słuchawkowe do te-
lefonów, ładowarki, baterie, akumulatory, przewody elek-
tryczne, przewody telekomunikacyjne, przyłącza, zasilacze, 
głośniki, telefony, futerały na telefony komórkowe, futerały 
do telefonów komórkowych ze skóry lub imitacji skóry, 
skórzane etui na telefony komórkowe, etui na smartfony, 
pokrowce na smartfony, futerały telefony komórkowe, po-
krowce ochronne na telefony ze szkła, pokrowce ochronne 
na telefony z tworzywa sztucznego, 35 sprzedaż wymienio-
nych niżej towarów: akcesoria do telefonów komórkowych, 
przewody i słuchawki telefoniczne, zestawy słuchawkowe 
do telefonów, ładowarki, baterie, akumulatory, przewody 
elektryczne, przewody telekomunikacyjne, przyłącza, zasila-
cze, głośniki, telefony, futerały na telefony komórkowe, fute-
rały do telefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry, 
skórzane etui na telefony komórkowe, etui na smartfony, 
pokrowce na smartfony, futerały telefony komórkowe, po-
krowce ochronne na telefony ze szkła, pokrowce ochronne 
na telefony z tworzywa sztucznego.

(210) 475516 (220) 2017 08 21
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

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

(210) 475517 (220) 2017 08 21
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

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

(210) 475523 (220) 2017 08 21
(731) ARTRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LEKARZE NA START

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18, 26.11.12
(510), (511) 9 filmy, programy telewizyjne, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, urządze-
nia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, programy komputerowe, aplikacje 
mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, magnesy 
dekoracyjne, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i pro-
wadzenie kampanii reklamowych, usługi produkcji audycji 
i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, 
usługi w zakresie organizacji pokazów i wystaw, lokowanie 
produktu, usługi merchandisingu, usługi prowadzenia skle-
pu i hurtowni wielobranżowej, usługi sprzedaży: odzieży, 
obuwia, nakryć głowy, artykułów piśmiennych i biurowych, 
książek, czasopism, gazet, katalogów, plakatów, albumów, 
podręczników, fotografii, kalendarzy, materiałów dla arty-
stów i do rysowania, materiałów szkolnych i dydaktycznych, 
kosmetyków, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, 
wyposażenia wnętrz, w tym za pośrednictwem Internetu 
(sklep internetowy), plecaków, toreb, portfeli oraz innych 
artykułów służących do przenoszenia, galanterii skórzanej, 
parasoli, zegarków, biżuterii, breloczków, uchwytów i ta-
śmy z naniesionymi znakami towarowymi i reklamowymi, 
znaczków z logo, artykułów sportowych i gimnastycznych, 
zabawek, samochodowych osłon przeciwsłonecznych, 
ozdób świątecznych, urządzeń do odtwarzania i nagrywa-
nia dźwięku i obrazu, słuchawek, akcesoriów do telefonów 
komórkowych i aparatów fotograficznych, artykułów ku-
chennych i gospodarstwa domowego, zastawy stołowej, 
wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, akce-
soriów dla zwierząt, wód perfumowanych i perfum, świec 
zapachowych, napojów bezalkoholowych, żywności, w tym 
słodyczy, usługi prowadzenia sprzedaży wyżej wymienio-
nych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamo-
wo - ozdobnym, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja 
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, 
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, repor-
taży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów 
i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za po-
średnictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych usług 
edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w syste-
mie telewizji interaktywnej, dostarczanie informacji o roz-
rywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, 

imprezach sportowych, usługi dostarczania muzyki, video, 
dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www 
poprzez Internet, organizacji i produkcji nagrań filmowych, 
dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, es-
tradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: 
publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, pu-
blikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie 
elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi 
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej 
i filmowej, dystrybucja filmów i seriali, realizowanie rozrywki 
w postaci seriali telewizyjnych, usługi automatycznego zapi-
sywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami 
odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym 
przez odbiorcę, seriale nadawane za pośrednictwem telewi-
zji satelitarnej.

(210) 475524 (220) 2017 08 21
(731) ARTRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LEKARZE NA START
(510), (511) 9 filmy, programy telewizyjne, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, urządze-
nia do nagry wania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, programy komputerowe, aplikacje 
mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, magnesy 
dekoracyjne, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i pro-
wadzenie kampanii reklamowych, usługi produkcji audycji 
i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, 
usługi w zakresie organizacji pokazów i wystaw, lokowanie 
produktu, usługi merchandisingu, usługi prowadzenia skle-
pu i hurtowni wielobranżowej, usługi sprzedaży: odzieży, 
obuwia, nakryć głowy, artykułów piśmiennych i biurowych, 
książek, czasopism, gazet, katalogów, plakatów, albumów, 
podręczników, fotografii, kalendarzy, materiałów dla arty-
stów i do rysowania, materiałów szkolnych i dydaktycznych, 
kosmetyków, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, 
wyposażenia wnętrz, w tym za pośrednictwem Internetu 
(sklep internetowy), plecaków, toreb, portfeli oraz innych 
artykułów służących do przenoszenia, galanterii skórzanej, 
parasoli, zegarków, biżuterii, breloczków, uchwytów i ta-
śmy z naniesionymi znakami towarowymi i reklamowymi, 
znaczków z logo, artykułów sportowych i gimnastycznych, 
zabawek, samochodowych osłon przeciwsłonecznych, 
ozdób świątecznych urządzeń do odtwarzania i nagrywa-
nia dźwięku i obrazu, słuchawek, akcesoriów do telefonów 
komórkowych i aparatów fotograficznych, artykułów ku-
chennych i gospodarstwa domowego, zastawy stołowej, 
wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, akce-
soriów dla zwierząt, wód perfumowanych i perfum, świec 
zapachowych, napojów bezalkoholowych, żywności, w tym 
słodyczy, usługi prowadzenia sprzedaży wyżej wymienio-
nych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamo-
wo - ozdobnym, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja 
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, 
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, repor-
taży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów 
i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za po-
średnictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych usług 
edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w syste-
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mie telewizji interaktywnej, dostarczanie informacji o roz-
rywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, 
imprezach sportowych, usługi dostarczania muzyki, video, 
dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www 
poprzez Internet, organizacji i produkcji nagrań filmowych, 
dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, es-
tradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: 
publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, pu-
blikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie 
elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi 
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej 
i filmowej, dystrybucja filmów i seriali, realizowanie rozrywki 
w postaci seriali telewizyjnych, usługi automatycznego zapi-
sywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami 
odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym 
przez odbiorcę, seriale nadawane za pośrednictwem telewi-
zji satelitarnej.

(210) 475531 (220) 2017 08 21
(731) CTV ALAN SAGAN, Lublin
(540) FABRYKA - MOCY

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 amortyzatory zawieszenia w pojazdach, 
części do modyfikowania karoserii samochodowych sprze-
dawane w postaci zestawów, części hamulcowe do sa-
mochodów, części konstrukcyjne do samochodów, części 
wykończenia wnętrza samochodów, drzwi do samocho-
dów, elementy wykończeniowe do wnętrz samochodów, 
hamulce do pojazdów, hamulce do samochodów osobo-
wych, kierownice do samochodów, kierunkowskazy do po-
jazdów, lusterka boczne do pojazdów, maski do pojazdów, 
motocykle, nadwozia samochodowe, opony do pojazdów, 
podwozia samochodów, resory, sprężyny amortyzujące sa-
mochodowe, samochody osobowe, samochody osobowe 
i części konstrukcyjne do nich, samochody półciężarowe, 
samochody sportowe, samochody sportowo - użytkowe 
[SUV], siedzenia do pojazdów, silniki do samochodów, spoj-
lery do samochodów, sprzęgła do pojazdów lądowych, zde-
rzaki samochodowe, 35 reklama korespondencyjna, reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, telemarketing, usłu-
gi marketingowe, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze smarami, wyceny handlowe, wysta-
wy w celach handlowych lub reklamowych, 37 dostarcza-
nie informacji o naprawach pojazdów, instalacja i naprawa 
sprzętu komputerowego, instalacja sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego w samochodach, instalacja, konserwacja 
i naprawa maszyn, instalowanie wyposażenia samochodo-
wego, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu kompu-
terowego, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu kom-
puterowego i urządzeń telekomunikacyjnych, konserwacja 
części i akcesoriów do komercyjnych lądowych pojazdów sil-
nikowych, konserwacja lub naprawa pojazdów samochodo-
wych, kontrola samochodów i ich części przed konserwacją 
i naprawą, ładowanie akumulatorów do pojazdów, naprawa 
karoserii samochodowych, naprawy samochodów, obsługa 
i naprawa samochodów, przegląd samochodów, regenera-
cja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, smaro-
wanie samochodów, strojenie silników samochodowych, 

udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
samochodów, usługi napraw awarii pojazdów, usługi stacji 
obsługi samochodów, usługi wymiany oleju samochodowe-
go, zabezpieczanie przed korozją.

(210) 475538 (220) 2017 08 21
(731) BARTKÓW MARIA, BARTKÓW WINICJUSZ 100% 

SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin
(540) 

(531) 01.01.01, 01.01.02, 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, 14 biżuteria, 25 odzież, obuwie, na-
krycia głowy.

(210) 475539 (220) 2017 08 21
(731) IWAŃCZUK PRZEMYSŁAW FRUIT AGENCJA REKLAMY, 

Wrocław
(540) Fruit

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi marketingowe 
i promocyjne, usługi public relations, produkcja filmów rekla-
mowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, uaktualnia-
nie materiałów reklamowych, 42 projektowanie opakowań, 
usługi graficzne, wzornictwo przemysłowe, doradztwo w za-
kresie projektowania stron internetowych.

(210) 475554 (220) 2017 08 22
(731) Apotex Europe B.V., Leiden, NL
(540) Calsin Osteo 2000
(510), (511) 5 suplementy diety i środki spożywcze specjal-
nego przeznaczenia medycznego stosowane w osteopo-
rozie, osteomalacji, złamaniach kości i stanach niedoboru 
wapnia.

(210) 475587 (220) 2017 08 22
(731) GENEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ASCOLIP
(510), (511) 5 suplementy diety, kosmetyki zawierające wita-
minę C.

(210) 475634 (220) 2017 08 23
(731) MIJACZEWSKA MARITE MIJA ARTS, Olkusz
(540) MijaCulture
(510), (511) 25 odzież, odzież ciążowa, odzież damska, 
odzież męska, odzież dziecięca, odzież codzienna, odzież 
rekreacyjna, odzież sportowa, odzież wieczorowa, artyku-
ły odzieżowe w stylu sportowym, nakrycia głowy, czapki 
i czapeczki sportowe, apaszki [chustki], podkoszulki, koszul-
ki polo, bluzki, bluzy, body, bolerka, dresy, bluzki z krótkimi 
rękawami, T-shirty z krótkim rękawem, golfy, kombinezony, 
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koszule, bluzy z kapturem, swetry, legginsy, jeansy, topy, tuni-
ki, kurtki, płaszcze, spodnie, spodenki, sukienki, spódnice, ko-
stiumy kąpielowe, koszule nocne, szlafroki, bielizna, piżamy, 
skarpetki, pasy, paski, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone 
on-line w zakresie następujących towarów: odzież, odzież 
ciążowa, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, 
odzież codzienna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, 
odzież wieczorowa, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, 
nakrycia głowy, czapki i czapeczki sportowe, apaszki [chust-
ki], podkoszulki, koszulki polo, bluzki, bluzy, body, bolerka, 
dresy, bluzki z krótkimi rękawami, T-shirty z krótkim rękawem, 
golfy, kombinezony, koszule, bluzy z kapturem, swetry, leg-
ginsy, jeansy, topy, tuniki, kurtki, płaszcze, spodnie, spodenki, 
sukienki, spódnice, kostiumy kąpielowe, koszule nocne, szla-
froki, bielizna, piżamy, skarpetki, pasy, paski.

(210) 475639 (220) 2017 08 23
(731) NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) artiste

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki do pielęgnacji włosów, w tym: środki 
do barwienia i rozjaśniania włosów, środki do trwałej ondu-
lacji, środki do prostowania włosów, środki do mycia włosów, 
w tym: szampony, szampony przeciwłupieżowe, odżywki 
i balsamy do włosów, środki do utrwalania fryzury: lakiery 
do włosów, pianki, żele, woski, brylantyny, kleje do przymo-
cowywania sztucznych włosów, 21 grzebienie, kosmetyczki 
na przybory toaletowe, szczotki do włosów, 26 czepki do far-
bowania włosów, kokardy do włosów, ozdoby do włosów, 
sztuczne włosy, wałki do włosów, wstążki do włosów, wsuw-
ki do włosów.

(210) 475646 (220) 2017 08 23
(731) TEX YEAR INDUSTRIES INC., New Taipei City, TW
(540) TEX YEAR

(531) 27.05.01, 26.01.04
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, spoiwa do ce-
lów przemysłowych, kleje do obuwia, poliuretany, wiskoza, 
spoiwa do naprawy stłuczonych przedmiotów.

(210) 475649 (220) 2017 08 23
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) ETRIBAVIR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi.

(210) 475650 (220) 2017 08 23
(731) NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) INFINITY

(531) 05.05.20, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki, balsamy 
do skóry, maseczki do twarzy, podkłady barwiące, pudry 
do makijażu, pudry do kąpieli, mydła toaletowe, mydła dez-
odoryzujące, perfumy, wody toaletowe, wody kolońskie, 
środki do kąpieli i pod prysznic, środki do pielęgnacji wło-
sów w tym: środki do barwienia i rozjaśniania włosów, środki 
do trwałej ondulacji, środki do prostowania włosów, środki 
do mycia włosów w tym: szampony, szampony przeciwłu-
pieżowe, odżywki i balsamy do włosów, środki do utrwa-
lania fryzury: lakiery do włosów, pianki, żele, woski, brylan-
tyny, środki do makijażu i demakijażu, środki przeznaczone 
do pielęgnacji i malowania ust, środki do pielęgnacji zębów 
i jamy ustnej, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, 
środki do higieny zewnętrznych narządów płciowych, środki 
do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafiole-
towym, środki do samoopalania, środki do rozjaśniania skóry, 
środki przeciw zmarszczkom.

(210) 475651 (220) 2017 08 23
(731) KOŁOSOWSKI MIKOŁAJ, Warszawa
(540) waw4free
(510), (511) 35 dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, marketing imprez 
i wydarzeń, marketing internetowy, ogłoszenia drobne, or-
ganizacja konkursów w celach reklamowych, prezentacja 
firm oraz ich towarów i usług w Internecie, publikowanie 
materiałów reklamowych on-line, reklama na billboardach 
elektronicznych, reklamy on-line, usługi w zakresie reklamy 
cyfrowej.

(210) 475670 (220) 2017 08 24
(731) SKWARŁO ZYGMUNT, Rzeszów
(540) C Power

(531) 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 narzędzia o napędzie elektrycznym lub pneu-
matycznym: wiertarki, wiertarki udarowe, wkrętarki, wiertar-
ko-wkrętarki, wiertarko-wkrętarki udarowe, wkrętaki, szlifierki, 
szlifierki kątowe, szlifierki proste, szlifierki do pracy na mokro, 
szlifierki do kamienia, szlifierki do betonu, szlifierki do płasz-
czyzn, mini-szlifierki, szlifierki tarczowe, szlifierki stołowe, 
szlifierki taśmowe, szlifierki do drewna, polerki, młoty, młoty 
udarowe, młoto-wiertarki, młoty wyburzeniowe, młoty ob-
rotowe, równiarki do betonu, piły tarczowe, piły łańcuchowe, 
piły taśmowe, pilarki, przecinarki, obcinarki, okrawarki, no-
życe, nożyce wibracyjne, strugarki, wyrzynarki, grzbietnice, 
frezarki, frezy kształtowe, ostrzałki narządzi, mieszarki, mie-
szalniki, mieszarki do płynów, kruszarki, skrobaki, klucze uda-
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rowe, dmuchawy, odkurzacze, maszyny do obróbki drewna, 
strugarki wzdłużne, dłutownice łańcuszkowe, bezsznurowe 
narzędzia o napędzie elektrycznym, przycinarki do żywo-
płotów, narzędzia pneumatyczne, pneumatyczne wkrętaki, 
pneumatyczne narzędzia do wbijania gwoździ, sprężarki po-
wietrzne, przenośne źródła energii elektrycznej z napędem 
spalinowym, agregaty prądotwórcze, bruzdownice, gwin-
townice, gwoździarki, opalarki, zacieraczki, zakrętarki, gię-
tarki, zaciskarki, zszywacze, 8 narzędzia i przyrządy ręcznie 
sterowane, brzeszczoty, frezy, gwintownice, grzechotki, ka-
mienie ścierne, kamienie szlifierskie, klucze, mieszadła, młot-
ki, narzędzia ścierne, piły, podnośniki, przecinarki, przyrządy 
do cięcia, ściernice, wiertła, tarcze tnące, tarcze szlifierskie, 
tarcze ścierne, tarcze do polerowania.

(210) 475671 (220) 2017 08 24
(731) ECOCARBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) Energopal EKOGROSZEK

(531) 26.04.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowa-
ne i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego, mie-
szaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył 
węglowy jako paliwo, węgiel kamienny, brykiety węgla, koks, 
35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem In-
ternetu węgla kamiennego, brykietów i paliw kopalnych oraz 
ich pochodnych, działalność w zakresie reklamy, promocji, 
marketingu i zarządzania, działalność handlowa polegająca 
na kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo handlowe, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą 
w zakresie węgla, brykietów i paliw kopalnych, gromadze-
nie w jednym miejscu towarów w celach eksploatacyjnych 
i sprzedaży, 39 dystrybucja, transport i magazynowanie wę-
gla kamiennego, brykietów oraz paliw kopalnych, konfekcjo-
nowanie węgla i brykietów w pojemniki zwłaszcza worki.

(210) 475672 (220) 2017 08 24
(731) ECOCARBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) sunflower PELLET

(531) 05.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 materiały palne wytworzone z drewna i roślin 
energetycznych, brykiety materiałów palnych, wióry i odpa-
dy drzewne, biopaliwa, brykiety drzewne, granulki drzewne 
do ogrzewania [paliwo], paliwo do grilla z wiórów drzew-
nych, patyczki drewniane na podpałkę, podpałki [drewno 
na rozpałkę], polana do palenia w kominku, produkty paliwo-
we ze sprasowanych wiórów drzewnych, wióry drewniane 
do wędzenia żywności, wióry drewniane do użytku jako pali-
wo, wióry drewniane do wędzenia i przyprawiania żywności.

(210) 475673 (220) 2017 08 24
(731) AKCINÉ BENDROVÉ PIENO ŽVAIGŽDÉS, Wilno, LT
(540) LATO PEŁNE SŁOŃCA
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, kwaśna śmietana, 
śmietana, śmietana bita, serwatka, podpuszczka, kefir, mleko 
ukwaszone (prostokwasza), mleczne napoje fermentowane 
(riażenka), jogurt, napoje na bazie jogurtu, sery, masło, mle-
ko w proszku, serek wiejski, twaróg, koktajle mleczne, mle-
ko kondensowane, napoje mleczne, jadalne oleje i tłuszcze, 
30 lody jadalne, lody, lody owocowe, napoje z lodów, proszki 
do sporządzania lodów, lody typu sandwich, bułki, sorbety 
[lody], wyroby cukiernicze, przekąski na bazie zbóż, napoje 
czekoladowe z mlekiem, musy deserowe, napoje kakaowe 
z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem.

(210) 475687 (220) 2017 08 24
(731) 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo
(540) CLICKOLA
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i de-
talicznej takich towarów jak: kosmetyki oraz środki higie-
niczne dla dzieci, elektronarzędzia, elektryczne sokowirów-
ki, wyciskarki, elektryczne miksery, domowe elektryczne 
blendery, elektryczne mopy parowe, wkrętarki elektryczne, 
kosiarki, elektryczne narzędzia ogrodnicze, kosiarki, kosiarki 
elektryczne, kosiarki spalinowe, podkaszarki elektryczne, 
podkaszarki spalinowe, nożyce elektryczne, dmuchawy 
do liści, glebogryzarki, szlifierki, piły ręczne, elektryczne, 
elektryczne piły łańcuchowe, piły z napędem mechanicz-
nym, polerki elektryczne, spawarki, odkurzacze do celów 
przemysłowych, generatory prądu, sprężarki, pompy, kom-
presory i wentylatory, kompresory jako części maszyn i sil-
ników, nożyce pneumatyczne, nożyce ręczne elektryczne, 
elektryczne młoty udarowe, hydrofory, narzędzia ogrodni-
cze z napędem mechanicznym, narzędzia ogrodnicze z na-
pędem elektrycznym, narzędzia ogrodnicze z napędem 
pneumatycznym, piły [narzędzia ręczne], klucze płaskie, 
klucze imbusowe, klucze francuskie, nożyce ręczne, nożyce 
ogrodnicze, nożyce uniwersalne, alarmy, alarmy dźwiękowe, 
analizatory powietrza, aparatura do kontrolowania tempe-
ratury, aplikacje komputerowe do pobrania, adiowizualne 
urządzenia dydaktyczne [do nauczania], czujniki, czytniki 
[sprzęt do przetwarzania danych], diody świecące [LED], 
kamery wideo, kaski ochronne do uprawiania sportu, łyżki 
do odmierzania, wideofony, zegarki inteligentne, adaptory 
elektryczne, miarki [przyrządy miernicze], mikrofony, mo-
nitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt kompu-
terowy], nośniki do rejestracji dźwięku, ochraniacze głowy 
do uprawiania sportu, odbiorniki audiowizualne, przyrządy 
do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy 
do wskazywania temperatury, przyrządy meteorologiczne, 
przyrządy obserwacyjne, przyrządy do pomiaru wagi, przy-
rządy pomiarowe, radia [odbiorniki radiowe], radia samo-
chodowe, respiratory do filtrowania powietrza, słuchawki 
[zakładane na głowę], słuchawki telefoniczne, urządzenia 
do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do monitorowa-
nia niemowląt, urządzenia do nauczania, urządzenia do od-
dychania, inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia 
do rejestrowania dźwięku, urządzenia wideo do monito-
rowania niemowląt, wagi analizujące masę ciała, wagi dla 
niemowląt, walkie-talkie, butelki dla niemowląt, smoczki, 
gryzaki, aparaty do karmienia piersią, podgrzewacze nie-
elektryczne do butelek dla niemowląt, pojemniki na butelki 
do karmienia, zamknięcia butelek do karmienia, urządzenia 
do odciągania mleka z piersi, urządzenia do monitorowania 
tętna, prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności 
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fizjologicznych, smoczki do butelek do karmienia, komin-
ki, grille na węgiel drzewny, grille elektryczne, grzejniki 
do pomieszczeń, żarówki oświetleniowe, suszarki parowe, 
suszarki do ubrań, samochodowe foteliki dziecięce, rowery 
trójkołowe, dwukołowe pojazdy mechaniczne, wózki dzie-
cięce, rowery dziecięce, dętki do opon pneumatycznych, 
dętki do rowerów, opony do pojazdów, opony bezdętkowe 
do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków 
dziecięcych, hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, 
klaksony rowerowe, koła do rowerów, kosze przystosowane 
do rowerów, kółka samonastawne do wózków [pojazdy], 
lusterka boczne do pojazdów, moskitiery do wózków spa-
cerowych, wbudowane, nóżki do rowerów, hulajnogi, kółka 
samonastawne do wózków [pojazdy], opony rowerowe, pe-
dały do rowerów, pompki do rowerów, ramy do rowerów, 
sakwy rowerowe, torby przystosowane do spacerówek, 
torby przystosowane do wózków spacerowych, trycykle, 
wentyle do opon pojazdów, zestawy narzędzi do naprawy 
dętek, dzwonki do rowerów, parasole ogrodowe, paraso-
le plażowe, plecaki, walizki, torby, torebki, sakwy, portfele, 
torby podróżne, aktówki, etui na karty, bagaż, etui na klu-
cze, zestawy podróżne, rzemienie, paski skórzane [inne 
niż odzież], smycze dla zwierząt, skórzane smycze, kuferki 
na kosmetyki [puste], błona z jelit zwierzęcych, kosmetycz-
ki bez wyposażenia, nosidełka dla niemowląt do noszenia 
na ciele, szelki do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne  
[ z paskiem na ramię], uprzęże, walizki z kółkami, torby tury-
styczne, torby i portfele skórzane, walizki, meble, łóżeczka 
dziecięce, kojce, kołyski dziecięce, leżaki dziecięce typu bu-
jaki, wysokie krzesełka dla dzieci, torby-nosidełka dla dzieci, 
chodziki dla dzieci, materace, poduszki, drabiny z drewna 
lub tworzyw sztucznych, karnisze do zasłon, skrzynki na li-
sty niemetalowe, zasłony bambusowe, zasłony dekoracyj-
ne z koralików, zwierzęta wypchane, meble ogrodowe, 
meble biurowe, siedzenia dla dzieci, chodziki dla dzieci, 
komody, kosze do noszenia dzieci, krzesła, łóżeczka koszy-
ki dla dzieci, łóżka, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek 
dla dzieci, inne niż pościel, podstawy łóżek, pościel oprócz 
bielizny pościelowej, stojaki do butelek, stojaki do wiesza-
nia ubrań, stojaki na książki [meble], stoliki ruchome pod 
komputery, stoły, szafki zamykane, taborety, toaletki, maty 
do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, 
maty do spania, przewijaki, skrzynki na zabawki, wieszaki 
stojące na płaszcze, wózki meblowe, wyroby wikliniarskie, 
szafki ze schowkami, taborety ze schodkiem, artykuły go-
spodarstwa domowego, przybory toaletowe, nocniczki, 
wanienki dla niemowląt, termosy, sprzęt do czyszczenia, 
miotły, szczotki, miotełki do kurzu, szufelki do zamiatania, 
mopy, wyżymaczki do mopów, szczotki do misek klozeto-
wych, stojaki na szczotki klozetowe, teleskopowe przyrządy 
do mycia okien, gumowe zbieraki [ręczne] do czyszczenia 
okien, butelki na napoje dla podróżnych, etui na grzebienie, 
kosmetyczki na przybory toaletowe, podgrzewacze do bu-
telek dla niemowląt nieelektryczne, przybory kosmetyczne, 
szklane naczynia do picia, torby izotermiczne, wanienki dla 
niemowląt przenośne, buteleczki, butelki, odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, paski, krawaty, muszki, artykuły i sprzęt 
sportowy, rowery zabawkowe, maty zabawkowe dla dzie-
ci, rowery treningowe stacjonarne, bieżnie stacjonarne 
do użytku w ćwiczeniach fizycznych, trenażery eliptycz-
ne, ręczne trenażery nóg, trenażery mięśni brzucha, ławki 
do użytku sportowego, urządzenia do ćwiczeń fizycznych, 
trampoliny, ergometry wioślarskie, stoły do piłkarzyków, 
przenośne baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych, step-
pery treningowe.

(210) 475699 (220) 2017 08 24
(731) BRUSS TOMASZ MEDIAFARM, Warszawa
(540) MEDIAFARM
(510), (511) 35 reklama, usługi świadczone przez podmioty 
zajmujące się reklamą, agencje reklamowe, reklama interne-
towa, reklama programmatic (reklama emitowana w opar-
ciu o profil lub historię zachowań internauty), reklama PPC 
(reklama rozliczana za kliknięcia), reklama PPA (reklama roz-
liczana za wykonaną akcję), wideo on demand (na żądanie), 
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, re-
klama wideo w internecie, reklama typu „płać za kliknięcie”, 
reklamy telewizyjne, reklamy radiowe, bezpośrednia reklama 
pocztowa, reklama korespondencyjna, reklama zewnętrzna, 
usługi w zakresie zintegrowanych rozwiązań reklamowych 
w serwisach dziecięcych, usługi w zakresie kampanii display 
w serwisach internetowych, usługi w zakresie reklamy pre-
-roll w serwisach VOD, serwisach tematycznych i na blogach, 
serwisach premium (polskie IP) oraz w polskich serwisach 
skierowanych do dzieci, telefoniczne udzielanie informacji 
[dla nieobecnych abonentów], telemarketing, zarządzanie 
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności 
gospodarczej, prace biurowe, pomoc w prowadzeniu lub 
zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, wyselekcjo-
nowanie, z myślą o osobach trzecich, różnych produktów 
(bez uwzględnienia transportu) tak by umożliwić konsumen-
tom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 
usługi takie mogą być świadczone przez sklepy detaliczne, 
hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub 
środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez stro-
ny internetowe lub telesklepy, doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Indeksowanie 
stron internetowych w celach handlowych lub reklamo-
wych, obróbka tekstów, optymalizacja stron internetowych, 
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatko-
wej, organizowanie targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, pro-
jektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, two-
rzenie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, 
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych 
lub reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
usługi marketingowe, usługi public relations, wynajem bil-
bordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wy-
stawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, badania biznesowe, badania opinii publicznej, 
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizneso-
wych, impresariat w działalności artystycznej, organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing 
[doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów rekla-
mowych ,poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
produkcja filmów reklamowych, rejestracja komunikatów 
pisemnych i danych, udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
przeglądu prasy, usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, 38 agencje informacyjne, transfer 
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmi-
sja programów telewizyjnych, transmisja wideo na żądanie, 
usługi w zakresie wideokonferencji, wspomagane kompu-
terowo przesyłanie wiadomości i obrazów, 41 edukacja, 
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dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów 
telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, komputerowe przygotowa-
nie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, warsztatów,, produkcja filmów, innych niż re-
klamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
produkcja widowisk, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż tek-
sty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty 
reklamowe), sporządzanie napisów [np. do filmów], studia 
filmowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie fil-
mów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfro-
wej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], usługi gier oferowane 
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
usługi pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, usługi studia 
nagrań, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż 
do celów reklamowych, wypożyczanie filmów kinowych, 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie taśm 
wideo, informacja o edukacji, informacja o imprezach roz-
rywkowych, 42 badania naukowe, chmura obliczeniowa, 
wynajmowanie serwerów WWW, tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, hosting stron interne-
towych, doradztwo w zakresie projektowania stron interne-
towych, oprogramowanie jako usługa [SaaS].

(210) 475720 (220) 2017 08 24
(731) LUDWICKI BARTOSZ BERRIS, Warszawa
(540) berris

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 suszone owoce kandyzowane owoce, owo-
ce lukrowane, owoce konserwowane, chipsy owocowe, 
chipsy warzywne, rodzynki. mieszanki owoców suszonych, 
mieszanki owoców i orzechów, mieszanki przekąsek skła-
dające się z suszonych owoców i orzechów przetworzo-
nych, warzywa suszone, wiórki kokosowe, daktyle, daktyle 
przetworzone, suszone daktyle, skórki owocowe, mrożone 
owoce, pestki słonecznika przetworzone, przekąski z owo-
ców, przekąski na bazie owoców, kandyzowane przekąski 
owocowe, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski 
na bazie orzechów, orzechy prażone, orzechy aromatyzowa-
ne, orzechy kandyzowane, orzechy blanszowane, orzechy 
jadalne, orzechy łuskane, orzechy konserwowane, orzechy 
solone, orzechy przetworzone, gotowane orzechy, suszone 
orzechy, mielone orzechy, orzechy preparowane, orzechy 
przyprawione, suszone orzechy kokosowe, preparowane 
orzechy nerkowca, prażone orzechy ziemne, orzechy lasko-
we przetworzone, orzechy ziemne konserwowe, preparo-
wane orzechy pistacjowe, preparowane orzechy włoskie, 
orzechy z przyprawami, orzechy ziemne przetworzone, so-
lone orzechy nerkowca, 30 płatki zbożowe, płatki zbożowe 
gotowe do spożycia. muesli, mieszanki spożywcze składa-
jące się z płatków zbożowych i suszonych owoców, chipsy 
[produkty zbożowe], wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 
batoniki muesli muesli składające się głownie z prepara-
tów zbożowych, batony na bazie granoli, batony zbożowe 
i energetyczne, batony spożywcze na bazie zbóż, batony 
z orzechów w karmelu, przekąski na bazie zbóż, gotowe 

przekąski na bazie zbóż. przekąski sporządzone z produktów 
zbożowych, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, 
przekąski składające się z produktów zbożowych, 31 orzeszki 
arachidowe świeże, ziarna nasiona. migdały owoce, orzechy, 
otręby zbożowe, nieprzetworzone orzechy, orzechy świeże, 
surowe orzechy, orzechy kokosowe, ziarna naturalne, nie-
przetworzone ziarna do jedzenia, nieprzetworzone orzeszki 
ziemne, świeże orzeszki piniowe, świeże orzeszki nerkowca, 
orzechy koli, orzechy laskowe, orzechy jadalne nieprzetwo-
rzone świeże orzechy włoskie świeże orzechy laskowe świe-
że orzechy koli, orzechy pistacjowe świeże.

(210) 475725 (220) 2017 08 24
(731) F.H. MIDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) X JUMPER
(510), (511) 28 łyżworolki, hulajnogi, ochraniacze, deskorolki.

(210) 475729 (220) 2017 08 24
(731) HULANICKI PAWEŁ ADRIAN, Zielonka Pasłęcka
(540) agro technika

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.15, 14.03.20
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą 
w zakresie sklepów detalicznych, administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, administrowanie i zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, administrowanie sprzedażą, analiza ryn-
ków zbóż, analiza rynku, badania w zakresie działalności 
gospodarczej i usługi doradcze, dobór personelu [dla osób 
trzecich], doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, usługi konsultacji biznesowych 
w branży rolniczej, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z ze sprzętem rolniczym, udzielanie informacji dotyczących 
działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do sto-
sowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, wykonywanie 
materiałów reklamowych, publikowanie materiałów rekla-
mowych, usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodni-
czych, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla 
zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z podściółką 
dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą 
dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z prepara-
tami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowa-
nia w leśnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ak-
cesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży deta-
licznej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowa-
nia w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, doradztwo doty-
czące reklamy, doradztwo dotyczące reklamy w zakresie 
działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące reklamy 
prasowej, dostarczanie biznesowych informacji marketingo-
wych, dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych 
w zakresie handlu elektronicznego, dostarczanie informacji 
marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych 
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za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie infor-
macji na temat reklamy, dostarczanie powierzchni reklamo-
wych w globalnej sieci komputerowej, dostarczanie prze-
wodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych 
on-line, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja dru-
kowanych materiałów reklamowych, dystrybucja drukowa-
nych materiałów promocyjnych za pośrednictwem poczty, 
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dys-
trybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, pro-
spektów, broszur, próbek,, zwłaszcza w zakresie sprzedaży 
katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak 
i w kraju], dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybu-
cja materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja materia-
łów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystry-
bucja materiałów reklamowych drogą pocztową, dystrybucja 
ogłoszeń reklamowych, dystrybucja pocztowych przesyłek 
reklamowych i dodatków reklamowych dołączonych do zwy-
kłych wydań, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek 
do celów reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, 
organizacja targów handlowych, organizacja targów w ce-
lach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw dla biz-
nesu lub handlu, organizacja wystaw do celów reklamo-
wych, organizacja wystaw kwiatów i roślin do celów 
handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw w celach 
reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych, or-
ganizowanie dystrybucji próbek reklamowych, organizacja, 
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych 
dla klientów i programów motywacyjnych, organizacja 
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i prze-
prowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja i prze-
prowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organi-
zacja i prowadzenie prezentacji produktów, organizowanie 
i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, orga-
nizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamo-
wych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach han-
dlowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadze-
nie wystaw handlowych, organizowanie i przeprowadzanie 
wydarzeń promocyjnych, organizowanie i przeprowadzanie 
wystaw handlowych, organizowanie i prowadzenie wystaw 
sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, organizo-
wanie imprez w celach handlowych i reklamowych, organi-
zowanie targów handlowych, organizowanie przestrzeni re-
klamowej w gazetach, organizowanie, przeprowadzanie 
i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych planów motywa-
cyjnych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprze-
daży i promocyjnych programów motywacyjnych, orga-
nizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów 
lojalnościowych dla klientów, organizowanie programów 
lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub 
reklamowych, organizowanie targów i wystaw, organizowa-
nie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych 
lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach 
handlowych i reklamowych, organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wy-
staw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, pre-
zentacje towarów i usług, prezentacja firm oraz ich towarów 
i usług w Internecie, produkcja filmów reklamowych, prezen-
towanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, 
projektowanie ulotek reklamowych, projektowanie badań 
marketingowych, produkcja wizualnych materiałów rekla-

mowych, projektowanie broszur reklamowych, projektowa-
nie logo reklamowych, promocja on-line sieci komputero-
wych i stron internetowych, udostępnianie powierzchni 
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, publikowanie 
materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie materia-
łów reklamowych on-line, dostarczanie informacji konsu-
mentom na temat towarów i usług, doradztwo w zakresie 
wyceny zamówień sprzedaży, udzielanie porad dla konsu-
mentów o produktach, usługi doradcze dotyczące zakupu 
towarów na rzecz osób trzecich, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, 44 doradz-
two dotyczące żywienia zwierząt, doradztwo rolnicze, do-
radztwo specjalistyczne w zakresie rolnictwa, doradztwo 
w zakresie rolnictwa, doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrod-
nictwa i leśnictwa, doradztwo z zakresu ogrodnictwa, do-
radztwo związane z sadzeniem drzew, doradztwo związane 
z hodowlą zwierząt, wypożyczanie sprzętu dla gospodar-
stwa rolnego, konsultacje w zakresie rolnictwa, niszczenie 
chwastów, niszczenie pasożytów dla rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, obsiewanie gospodarstw rolnych z powietrza, od-
każanie w rolnictwie, ogrodnictwo, ogrodnictwo i kształtowa-
nie krajobrazu, rozpylanie insektycydów do celów ogrodni-
czych, rozpylanie insektycydów do celów leśniczych, 
przywracanie siedliska leśnego, rozpylanie insektycydów 
do celów rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, rozpylanie 
insektycydów w rolnictwie, rozpylanie nawozów z powie-
trza, rozpylanie ogrodniczych środków chemicznych, rozpy-
lanie rolniczych środków chemicznych, rozpylanie środków 
ochrony roślin do celów rolniczych, rozsiewanie nawozów, 
rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów 
i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnic-
twie, sadzenie roślin, spryskiwanie z powietrza rolniczymi 
środkami chemicznymi, tępienie szkodników w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, udzielanie informacji on-line 
na temat usług związanych z rolnictwem, ogrodnictwem 
i leśnictwem, udzielanie informacji na temat usług rolni-
czych, ogrodniczych i leśniczych, udzielanie informacji doty-
czących usuwania chwastów, udzielanie informacji związa-
nych z wypożyczaniem kosiarek do trawników, udzielanie 
informacji związanych ze zwalczaniem robactwa dla rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa, udzielanie informacji związa-
nych ze stosowaniem nawozów, udzielanie informacji zwią-
zanych z rozsiewaniem nawozów, udzielanie informacji 
związanych z sadzeniem drzew ogrodowych, udzielanie in-
formacji związanych z wypożyczaniem roślin doniczkowych, 
udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem sprzętu 
rolniczego, uprawa roślin, usługi dezynsekcyjne dla rolnic-
twa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradcze 
dotyczące rolnictwa, usługi doradcze i konsultacyjne w za-
kresie stosowania nawozów rolniczych i ogrodniczych, usłu-
gi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów 
w rolnictwie,, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie stosowania gnoju w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie wykorzystywania niechemicznych środków 
do zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa, usługi dorad-
cze i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem 
i leśnictwem, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie 
zwalczania chwastów, szkodników i robactwa w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, usługi doradcze w zakresie ogrod-
nictwa, usługi doradcze w zakresie rolnictwa, usługi dorad-
cze w zakresie upraw rolniczych, usługi doradcze związane 
z uprawą roślin, usługi hodowli, usługi informacyjne dotyczą-
ce używania nawozu naturalnego w ogrodnictwie, usługi 
informacyjne dotyczące używania substancji chemicznych 
w ogrodnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania 
substancji chemicznych w rolnictwie, usługi informacyjne 
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dotyczące używania nawozów w rolnictwie, usługi informa-
cyjne dotyczące używania nawozów w ogrodnictwie, usługi 
informacyjne dotyczące używania nawozu naturalnego 
w leśnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania sub-
stancji chemicznych w leśnictwie, usługi informacyjne doty-
czące używania nawozu naturalnego w rolnictwie, usługi 
informacyjne dotyczące używania nawozów w leśnictwie, 
usługi informacyjne dotyczące rolnictwa, usługi informacyj-
ne w zakresie rolnictwa, usługi niszczenia chwastów, usługi 
pielęgnacji ogródków, usługi pielęgnacji roślin [usługi ogrod-
nicze], usługi ogrodnicze, usługi ogrodnika i usługi ogrodni-
cze, usługi pielęgnacji trawników, usługi pielęgnowania 
trawników, usługi rolnicze, usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, 
usługi rolnicze w zakresie ochrony środowiska naturalnego, 
usługi w zakresie rolnictwa, usługi w zakresie siania rzędowe-
go nasion, usługi zwalczania szkodników dla rolnictwa, 
ogrodnictwa lub leśnictwa, usługi związane z rolnictwem, 
ogrodnictwem i leśnictwem w zakresie rekultywacji nieużyt-
ków przemysłowych, usługi związane z rolnictwem, ogrod-
nictwem i leśnictwem, usuwanie chwastów dla rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, wynajem urządzeń rolniczych, wy-
najem narzędzi ogrodniczych, wypożyczanie kosiarek do tra-
wy, wypożyczanie maszyn rolniczych do rozpylania, wypo-
życzanie roślin, wypożyczanie maszyn rolniczych, 
wypożyczanie sprzętu rolniczego, wypożyczanie urządzeń 
rolniczych, wysiew nasion, zwalczanie chwastów, zwalczanie 
robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa i udzielanie 
informacji w tym zakresie, zwalczanie szkodników w rolnic-
twie, informacja i doradztwo w dziedzinie ogrodnictwa, pie-
lęgnacja trawników, powierzchniowy rozsiew nawozów, 
usługi koszenia trawników, usługi hodowli zwierząt.

(210) 475736 (220) 2017 08 24
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOZ FRANCZYZA
(510), (511) 16 drukowane foldery informacyjne, biuletyny 
informacyjne, periodyki drukowane, druki, materiały drukar-
skie i introligatorskie, publikacje reklamowe, plakaty rekla-
mowe, 35 usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczy-
zobiorców, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach 
kontraktu franczyzowego, pomoc w komercjalizacji produk-
tu w ramach kontraktu franczyzowego, usługi doradztwa 
biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem fran-
czyz, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie 
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych 
lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, usługi reklamowe 
związane z produktami farmaceutycznymi i produktami 
do obrazowania in-vivo, sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, reklama i marketing, usługi 
reklamowe i promocyjne, 44 usługi farmaceutyczne, udzie-
lanie informacji farmaceutycznych, wydawanie środków far-
maceutycznych, usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, 
usługi doradztwa farmaceutycznego, usługi doradcze i in-
formacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, usłu-
gi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem 
Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi.

(210) 475737 (220) 2017 08 24
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOZ KUPONY
(510), (511) 16 kupony, książeczki kuponowe, 35 zarządza-
nie programem rabatowym w celu umożliwienia uczestni-
kom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie 
z rabatowych kart członkowskich, promowanie towarów 

i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, 
administrowanie programami lojalności konsumenta, obsłu-
ga programów lojalnościowych, administrowanie progra-
mami lojalności konsumenta, organizowanie i zarządzanie 
programami motywacyjnymi w zakresie działalności go-
spodarczej i programami lojalnościowymi, administrowanie 
programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachę-
ty, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży 
i promocyjnych programów motywacyjnych, usługi progra-
mów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych  
i/lub reklamowych, usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, 36 udzielanie rabatów 
w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wyko-
rzystanie karty członkowskiej, emisja talonów, kuponów 
i bonów wartościowych, programy oszczędnościowe doty-
czące opieki zdrowotnej, programy oszczędnościowe zwią-
zane ze zdrowiem, programy oszczędnościowe dotyczące 
ubezpieczeń zdrowotnych, administrowanie programami 
wynagrodzeń dla pacjentów, emisja bonów wartościowych 
jako nagroda za lojalność klienta, emisja bonów wartościo-
wych w ramach programu członkowskiego dla klientów, 
emisja bonów wartościowych w związku z programami mo-
tywacyjnymi, wydawanie bonów wartościowych w związku 
z programami lojalnościowymi, administrowanie ubezpie-
czeniami w ramach programów świadczeń z zakresu leków 
na receptę, 44 usługi farmaceutyczne, usługi doradztwa 
farmaceutycznego, wydawanie środków farmaceutycznych, 
udzielanie informacji farmaceutycznych, porady w zakresie 
farmakologii, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządza-
nia leków recepturowych, usługi doradcze i informacyjne 
związane z produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze 
i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, 
związane z produktami farmaceutycznymi, sporządzanie re-
ceptur w aptekach, usługi doradcze świadczone przez apteki.

(210) 475738 (220) 2017 08 24
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOZ ZDROWIE
(510), (511) 16 drukowane komunikaty prasowe, komuni-
katy prasowe- materiały drukowane, broszury, ulotki, ulotki 
reklamowe, drukowane ulotki informacyjne, biuletyny in-
formacyjne, arkusze informacyjne, biuletyny w dziedzinie 
farmacji i zdrowia, afisze, plakaty, gazety, 35 reklama i usłu-
gi reklamowe, produkcja materiałów reklamowych i reklam, 
reklama i marketing, informacja marketingowa, dostarczanie 
informacji marketingowej, informacja o działalności gospo-
darczej i informacja handlowa, 41 usługi edukacyjne doty-
czące zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie 
zdrowia, udostępnianie informacji edukacyjnych w dzie-
dzinie zdrowia i sprawności fizycznej, prowadzenie imprez 
edukacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, prowa-
dzenie imprez kulturalnych, organizowanie imprez w celach 
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów i sympozjów.

(210) 475739 (220) 2017 08 24
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOZ WARTOŚCI
(510), (511) 16 plakaty reklamowe, afisze, plakaty, drukowa-
ne materiały ilustracyjne, drukowane materiały szkolenio-
we, biuletyny [materiały drukowane], papierowe materiały 
dydaktyczne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, ulotki 
farmaceutycznej broszury, 35 promowanie- reklama działal-
ności gospodarczej, doradztwo związane z rozwojem wize-
runku firmy, badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, 
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pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wi-
zerunku fumy, kampanie marketingowe, rozwój kampanii 
promocyjnych dla przedsiębiorstw, konsultacje związane 
z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, mar-
keting imprez i wydarzeń, sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, marketing handlowy inny 
niż sprzedaż, reklama w czasopismach, broszurach i gaze-
tach, 41 prowadzenie imprez edukacyjnych, organizowanie 
imprez edukacyjnych, prowadzenie imprez kulturalnych, 
organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu 
i handlu.

(210) 475740 (220) 2017 08 24
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOZ UBEZPIECZENIA
(510), (511) 36 ubezpieczenie zdrowotne, informacja 
o ubezpieczeniach, usługi ubezpieczeniowe do spłaty wy-
datków medycznych, administrowanie ubezpieczeniami 
w ramach programów świadczeń z zakresu leków na recep-
tę, ubezpieczenia lekowe, program ubezpieczeń lekowych 
i zdrowotnych.

(210) 475741 (220) 2017 08 24
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOZ SPORT
(510), (511) 16 drukowane komunikaty prasowe, komuni-
katy prasowe - materiały drukowane, broszury, ulotki, ulot-
ki reklamowe, drukowane ulotki informacyjne, biuletyny 
informacyjne, arkusze informacyjnej afisze, plakaty, gazety, 
biuletyny w dziedzinie farmacji, zdrowia i sportu, 35 rekla-
ma i usługi reklamowe, produkcja materiałów reklamowych 
i reklam, reklama i marketing, informacja marketingowa, 
dostarczanie informacji marketingowej, informacja o działal-
ności gospodarczej i informacja handlowa, 41 prowadzenie 
imprez edukacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, 
prowadzenie imprez usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, 
udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdro-
wia i sprawności fizycznej, edukacja sportowa.

(210) 475742 (220) 2017 08 24
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOZ S.A.
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty higieniczne w postaci 
środków toaletowych, środki toaletowe, mydła, preparaty 
do czyszczenia i odświeżania, środki do czyszczenia, po-
lerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfume-
ryjne, olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów, środki 
do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne i wete-
rynaryjne, preparaty farmaceutyczne, suplementy żywno-
ściowe, suplementy diety do użytku dietetycznego, suple-
menty diety do użytku medycznego, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, farmaceutyczne produkty derma-
tologiczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, 
produkty higieniczne do celów medycznych, środki dezyn-
fekcyjne do celów higienicznych, preparaty do diagnostyki 
medycznej, herbata lecznicza, zioła lecznicze, preparaty 
i artykuły higieniczne, plastry, środki sanitarne do celów 
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
żywność dla niemowląt, plastry, opatrunki gipsowe, mate-
riały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wo-
ski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania 
robactwa, 10 medyczne przyrządy diagnostyczne, urzą-

dzenia i instrumenty medyczne, aparatura i instrumenty 
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, 
protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, ma-
teriały do zszywania stosowane w chirurgii, 16 ulotki, ulotki 
farmaceutyczne, czasopisma-periodyki, książki, afisze, pla-
katy, broszury, chusteczki higieniczne, 35 usługi reklamowe 
związane z produktami farmaceutycznymi, suplementami 
diety i kosmetykami, usługi reklamowe związane z działal-
nością apteczną, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków 
farmaceutycznych, sanitarnych oraz zaopatrzenia medycz-
nego, promocja sprzedaży, marketing handlowy inny niż 
sprzedaż, zarządzanie personelem zajmującym się sprze-
dażą, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, 
usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medyczny-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementa-
mi diety, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi w zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi 
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie 
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomu-
nikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, organizowa-
nie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, 
reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, pokazy to-
warów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów 
domowych, 36 ubezpieczenia, ubezpieczenia medyczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, usługi ubezpieczeniowe, usługi 
gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, emisja kart kre-
dytowych, organizacja zbiórek charytatywnych, organizacja 
zbiórek, emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych, 
38 transmisja informacji związanych z preparatami farma-
ceutycznymi, medycyną i higieną, przydzielanie kanałów 
telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, 
zapewnianie dostępu do kanałów telekomunikacyjnych 
w zakresie usług telezakupów, 41 usługi edukacyjne z zakre-
su farmacji, szkolenie z zakresu sprzedaży, usługi szkolenia 
personelu działu sprzedaży, przygotowywanie, organizowa-
nie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów i sympozjów, usługi doradcze i infor-
macyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem warsztatów- szkoleń, prowadzenie kon-
kursów w Internecie, organizowanie konkursów, medyczne 
usługi edukacyjne, publikowanie książek, czasopism, usługi 
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism 
w Internecie, wydawanie czasopism, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, wydawanie czasopism 
i książek w postaci elektronicznej, muzea, prowadzenie mu-
zeów, wystawy muzealne, organizowanie zajęć sportowych 
i zawodów sportowych, przeprowadzanie imprez sporto-
wych, organizacja imprez sportowych, 42 opracowywanie 
produktów farmaceutycznych, ocena produktów farma-
ceutycznych, doradztwo w zakresie farmakologii, badania 
dotyczące środków farmaceutycznych, usługi w zakresie 
technologii informacyjnej na użytek przemysłu farmaceu-
tycznego i ochrony zdrowia, udzielanie informacji na temat 
badań medycznych i naukowych w dziedzinie farmaceu-
tyków i badań klinicznych, 44 usługi doradcze świadczone 
przez apteki, usługi farmaceutyczne, wydawanie środków 
farmaceutycznych udzielanie informacji farmaceutycznych, 
usługi doradztwa farmaceutycznego, porady w zakresie far-
makologii, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi 
farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturo-
wych usługi doradcze i informacyjne związane z produktami 
farmaceutycznymi, usługi doradcze i informacyjne świad-
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czone za pośrednictwem Internetu, związane z produkta-
mi farmaceutycznymi, higiena i pielęgnacja urody, usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji urody, udzielanie informacji 
medycznej, usługi farm zdrowia - medyczne, sporządzanie 
receptur w aptekach.

(210) 475743 (220) 2017 08 24
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOZ MARATON
(510), (511) 36 sponsorowanie działalności sportowej, usługi 
zbierania funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy 
na cele charytatywne, zbiórki funduszy na cele dobroczyn-
ne, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, 41 udo-
stępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, zawo-
dy sportowe i lekkoatletyczne oraz programy z nagrodami, 
usługi sportowe, szkolenia sportowe, prowadzenie zawo-
dów sportowych, produkcja imprez sportowych, udostęp-
nianie sprzętu sportowego, dostarczanie sprzętu sportowe-
go, przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie 
zajęć sportowych i imprez sportowych, przygotowywanie 
imprez sportowych, organizowanie konkursów sportowych, 
produkcja konkursów sportowych, organizowanie zawodów 
sportowych, szkolenia zawodników sportowych, organizo-
wanie szkoleń sportowych, organizowanie zajęć sportowych 
i zawodów sportowych, organizowanie zawodów sporto-
wych i imprez sportowych, usługi edukacyjne dotyczące 
sportu, informacje na temat sportu, edukacja, rozrywka 
i sport, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi edukacyjne z za-
kresu farmacji.

(210) 475744 (220) 2017 08 24
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOZ MAGAZYN
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, biuletyny [materiały 
drukowane], periodyki drukowane, czasopisma [periodyki], 
gazety, druki, materiały drukarskie i introligatorskie, książki, 
afisze, plakaty, fotografie, 35 organizowanie przestrzeni re-
klamowej w gazetach, zapewnianie przestrzeni reklamowej 
w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie 
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i maga-
zynach, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, 
prenumerata gazet [dla osób trzecich], publikowanie tek-
stów reklamowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środ-
ków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
zaopatrzenia medycznego, 39 dostawa, wysyłanie i dystry-
bucja gazet i czasopism, 41 publikowanie gazety dla klien-
tów w internecie, organizowanie konkursów, publikowanie 
tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych 
niż do celów reklamowych, publikowanie tekstów edukacyj-
nych, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowa-
nie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie 
konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, or-
ganizowanie zawodów sportowych, 44 usługi medyczne, 
wydawanie środków farmaceutycznych, udzielanie informa-
cji farmaceutycznych, porady w zakresie farmakologii, infor-
macja medyczna.

(210) 475745 (220) 2017 08 24
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOZ GAZETA
(510), (511) 9 gazety elektroniczne do pobrania, 16 gazety, 
czasopisma [periodyki], 35 organizowanie przestrzeni rekla-
mowej w gazetach, reklama w czasopismach, broszurach 

i gazetach, zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopi-
smach, gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni 
reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach.

(210) 475746 (220) 2017 08 24
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOZ FORUM
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie aukcji, orga-
nizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, 
organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży 
i promocyjnych programów motywacyjnych, organizo-
wanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojal-
nościowych dla klientów, organizowanie i prowadzenie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, organi-
zowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketin-
gowych na rzecz osób trzecich, prowadzenie, przygoto-
wywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów 
handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, 
marketing imprez i wydarzeń, organizowanie imprez 
w celach handlowych i reklamowych, reklama i marke-
ting, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, 
pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elek-
tronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezaku-
pów i zakupów domowych, usługi reklamowe związane 
z produktami farmaceutycznymi i produktami do obrazo-
wania in-vivo, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
zaopatrzenia medycznego, promocja sprzedaży, marke-
ting handlowy [inny niż sprzedaż], usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pie-
lęgnacji dla ludzi, 41 organizowanie i prowadzenie loterii, 
organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie 
i prowadzenie zajęć, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organi-
zowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie koncertów, przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organi-
zowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie spotkań 
w dziedzinie rozrywki, organizowanie i prowadzenie spo-
tkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie 
konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizo-
wanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], 
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowy-
waniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, 
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowy-
waniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, 
imprezy kulturalne, prowadzenie imprez edukacyjnych, 
organizowanie imprez edukacyjnych, informacja o impre-
zach rozrywkowych, organizowanie imprez rozrywkowych 
i kulturalnych, usługi edukacyjne z zakresu farmacji, publi-
kowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie 
on-line, 44 sporządzanie receptur w aptekach, usługi do-
radcze świadczone przez apteki, usługi farmaceutyczne, 
usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków 
recepturowych, wydawanie środków farmaceutycznych, 
udzielanie informacji farmaceutycznych, usługi doradz-
twa farmaceutycznego, porady w zakresie farmakologii, 
usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednic-
twem Internetu, związane z produktami farmaceutyczny-
mi, higiena i pielęgnacja urody, usługi w zakresie higieny 
i pielęgnacji urody.
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(210) 475747 (220) 2017 08 24
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOZ FUNDACJA
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele charytatywne, zbiór-
ki funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy i sponso-
rowanie finansowe, usługi zbierania funduszy na cele dobro-
czynne, sponsorowanie finansowe, pozyskiwanie kapitału 
finansowego, pozyskiwanie funduszy na projekty humani-
tarne, 41 organizowanie seminariów związanych z edukacją, 
zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja], usługi 
edukacyjne z zakresu farmacji, przygotowywanie, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, or-
ganizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
medyczne usługi edukacyjne, 44 usługi farmaceutyczne, 
usługi doradcze świadczone przez apteki, udzielanie in-
formacji farmaceutycznych, porady w zakresie farmako-
logii, udzielanie informacji medycznej, usługi informacji 
medycznej.

(210) 475748 (220) 2017 08 24
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOZ DIRECT
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z suple-
mentami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pro-
duktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 
sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, usługi reklamowe związane z produktami farma-
ceutycznymi i produktami do obrazowania in-vivo, reklama 
i marketing, 39 składowanie farmaceutyków, składowanie to-
warów, magazynowanie i składowanie, pakowanie i składo-
wanie towarów, transport i składowanie towarów, składowa-
nie i dostarczanie towarów, usługi pośrednictwa związane 
ze składowaniem, składowanie towarów przed i po transpor-
cie, 44 usługi farmaceutyczne, udzielanie informacji farma-
ceutycznych, wydawanie środków farmaceutycznych, usługi 
doradztwa farmaceutycznego, usługi farmaceutyczne w za-
kresie sporządzania leków recepturowych, usługi doradcze 
i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, 
związane z produktami farmaceutycznymi.

(210) 475749 (220) 2017 08 24
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOZ BIULETYN
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, biuletyny [materiały 
drukowane], periodyki drukowane, czasopisma [periodyki], 
gazety, druki, materiały drukarskie i introligatorskie, książki, 
afisze, plakaty, 35 reklama i marketing, reklama i usługi rekla-
mowe, reklama biznesowych stron internetowych, reklama 
w Internecie dla osób trzecich, reklama w czasopismach, 
broszurach i gazetach, publikowanie tekstów reklamowych, 
41 wydawanie biuletynów, usługi w zakresie publikacji biu-
letynów, publikowanie gazety dla klientów w Internecie, 
publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektro-
nicznej, innych niż do celów reklamowych, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowa-

nie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie 
konkursów, organizowanie zawodów sportowych, 44 usługi 
doradcze świadczone przez apteki, usługi medyczne, wyda-
wanie środków farmaceutycznych, udzielanie informacji far-
maceutycznych, porady w zakresie farmakologii, informacja 
medyczna.

(210) 475764 (220) 2017 08 25
(731) KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE, Kraków
(540) Miłosz 365

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.17
(510), (511) 35 reklama billboardowa, rozpowszechnienie 
ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie reklam praso-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych takich 
jak próbki, druki, prospekty, broszury, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, 
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklamy ra-
diowe, public relations, reklamy telewizyjne, agencje public 
relations, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, edycja tekstów, reklamy 
korespondencyjne, impresariat w działalności artystycznej, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usłu-
gi przeglądu prasy, oferowanie w mediach produktów dla 
celów handlu detalicznego, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, 
poszukiwania w zakresie patronatu, 41 rozrywka w postaci 
widowisk, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub 
rozrywki, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamo-
we, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, produkcja filmów 
innych niż reklamowych, publikowanie książek, produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, sale koncertowe, 
usługi orkiestr, realizacja spektakli, organizowanie i prowa-
dzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
informacje o rozrywce, organizowanie wystaw związanych 
z kulturą lub edukacją, wystawianie spektakli na żywo, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i pro-
wadzenie sympozjum, produkcja filmów na taśmach wideo, 
rezerwacja miejsc na spektakle, organizowanie spektakli 
jako impresariat, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, usługi kompozycji muzycznych, fotoreportaże, 
fotografia, nagrywanie filmów na taśmach video w zakresie 
filmowania, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, orga-
nizowanie i prowadzenie koncertów.

(210) 475775 (220) 2017 08 25
(731) DE GRAAF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rajkowy-Ornasowo
(540) Planta food to grow
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby 
w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, dżemy, gala-
retki, pasty owocowe, przetwory owocowe, 30 pasty cze-
koladowe zawierające orzechy, wypieki, wyroby cukierni-
cze, desery, batony zbożowe i energetyczne, miód, słodkie 
pasty do smarowania, płatki śniadaniowe zawierające miód, 
słodycze, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna 
nie ujęte w innych klasach, orzechy, orzechy świeże, orzechy 
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laskowe, pistacjowe, włoski, kandyzowane, ziemne, blanszo-
wane, preparowane, jadalne, w czekoladzie, przetworzone, 
z przyprawami.

(210) 475782 (220) 2017 08 25
(731) FANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) FANA

(531) 24.01.15, 26.13.25, 26.02.01, 26.02.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 bramy metalowe, zasuwy do drzwi, gałki 
metalowe, klucze, kłódki, kołatki do drzwi, kółka do kluczy 
metalowe, łańcuchy zabezpieczające metalowe, narożni-
ki metalowe w budownictwie, ograniczniki do drzwi me-
talowe, ograniczniki do okien metalowe, okucia do drzwi 
metalowe, okucia metalowe, okucia metalowe do okien, 
palety transportowe metalowe, pojemniki metalowe, rygle 
do zasuw okiennych, skrzynki metalowe, skrzynki na listy 
metalowe, sprężyny, zamki metalowe, zamki do pojazdów 
metalowe, zamki obrotowe do okien metalowe, zamknięcia 
do pojemników metalowe, zamknięcia drzwiowe, zasuwy, 
zasuwy mieszkaniowe, zawiasy, zawiasy metalowe, 9 cewki 
elektromagnetyczne, cewki indukcyjne, zamki elektryczne, 
20 skrzynki niemetalowe, skrzynki na listy niemetalowe, 
kosze niemetalowe, osprzęt niemetalowy do okien, drzwi, 
palety transportowe niemetalowe, pojemniki niemetalo-
we, niemetalowe zamki nieelektryczne, zamki niemetalowe 
do pojazdów, 40 frezowanie, galwanizacja, hartowanie me-
tali, kopiowanie kluczy, obróbka metali, polerowanie, powle-
kanie galwaniczne, powlekanie metali, spawanie, szlifowanie.

(210) 475785 (220) 2017 08 25
(731) PROMETROLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PROMETRO
(510), (511) 9 przyrządy i sprzęt pomiarowy, 35 usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej i hurtowej przyrządów i sprzętu 
pomiarowego, 42 usługi świadczone przez badawcze labo-
ratoria pomiarowe, usługi wzorcowania przyrządów pomia-
rowych, ekspertyzy pomiarowe na rzecz osób trzecich, usłu-
gi informatyczne zawarte w tej klasie.

(210) 475801 (220) 2017 08 25
(731) DEWELER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) DEWELER
(510), (511) 36 usługi finansowe, administrowanie nie-
ruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieru-
chomościami, analizy finansowe, doradztwo w sprawach 
finansowych, pożyczki, pobieranie czynszu, administrowa-
nie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, 

dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa 
lub wynajem budynków, pośrednictwo w obrocie nieru-
chomościami, wynajem powierzchni biurowej, wynajem 
mieszkań, zarządzanie nieruchomością, usługi zarządzania 
inwestycjami w zakresie nieruchomości, administrowanie 
finansami, usługi w zakresie planowania finansowego, usługi 
finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, 
usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą, za-
pewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, 
zapewnienie finansowania dla przedsiębiorstw, zarządzanie 
aktywami, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, organi-
zacja pożyczek, organizowanie kredytów, administrowanie 
nieruchomościami, agencje nieruchomości, doradztwo 
w zakresie nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące 
nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 37 budowa 
budynków mieszkalnych i komercyjnych, nadzór budowlany, 
wykonywanie robót i świadczenie usług budowlano-mon-
tażowych, budowa domów i mieszkań na sprzedaż (usługi 
deweloperskie), rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 
roboty ziemne, wykonawstwo robót ogólnobudowlanych 
związanych z wznoszeniem budynków i budowli, wykona-
nie instalacji budowlanych, elektrycznych, wodno-kanali-
zacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacji 
budynków i budowli, usługi porządkowo-czystościowe, 
usługi w zakresie sprzątania, działalność usługowa w zakre-
sie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego 
przeznaczenia, wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, 
budowa biur, budowa budynków na zamówienie, budowa 
budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, 
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych.

(210) 475849 (220) 2017 08 28
(731) JASIŃSKI TOMASZ DEEMEED, Bielawa
(540) DEEMEED
(510), (511) 12 torby na motocykl, sakwy przystosowane 
do motocykli, torby na kaski motocyklowe, pokrowce prze-
ciwdeszczowe do toreb motocyklowych, pokrowce na kaski 
motocyklowe, siatki bagażowe do pojazdów, bagażniki dla 
motocykli, akcesoria do toreb na motocykl, w tym elementy 
do montażu, zestawy montażowe, płyty aluminiowe usztyw-
niające dno toreb na motocykl, akcesoria zabezpieczające 
i antywłamaniowe do motocykli w postaci linek stalowych 
z szyfrem oraz kłódek alarmowych.

(210) 475853 (220) 2017 08 27
(731) PORTICO MARINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) PORTICO MARINA
(510), (511) 35 doradztwo dotyczące działalności gospo-
darczej w zakresie budownictwa, zarządzanie projektami 
w działalności gospodarczej z zakresu budownictwa, ana-
lizy rynku nieruchomości, raporty i badania rynkowe doty-
czące nieruchomości, raporty z analiz rynku nieruchomo-
ści, gromadzenie danych (dla osób trzecich) dotyczących 
transakcji sprzedaży i wynajmu nieruchomości, 36 admi-
nistrowanie inwestycjami na rynku nieruchomości, zarzą-
dzanie projektami inwestycyjnymi na rynku nieruchomo-
ści na zlecenie inwestora, usługi zarządzenia inwestycjami 
w zakresie nieruchomości, zarządzenie finansowe dotyczą-
ce inwestycji w nieruchomości, pośrednictwo inwestycyjne 
na rynku nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, 
informacje inwestycyjne na rynku nieruchomości, doradz-
two w zakresie nieruchomości, doradztwo dotyczące in-
westycji w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zaku-
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pu nieruchomości, finansowanie inwestycji budowlanych, 
usługi kredytowania nieruchomości, pozyskiwanie kapitału, 
analizy w zakresie inwestycji w nieruchomości, usługi wy-
ceny nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny 
nieruchomości, usługi dotyczące kontroli kosztów inwesty-
cyjnych na rynku nieruchomości, ubezpieczenia od ryzyka 
terminów i kosztów realizacji na rynku nieruchomości, usłu-
gi developerskie w zakresie finansowania, wycena związa-
na z projektowaniem budynków, prowadzenie inwestycji 
budowlanych, administrowanie nieruchomościami, admi-
nistrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nierucho-
mości, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi gwa-
rancyjne, usługi związane z programami gwarancyjnymi, 
wynajem nieruchomości, dzierżawa i wynajem budynków, 
dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa 
i wynajem zakwaterowania stałego, wynajem mieszkań 
i pomieszczeń biurowych, 37 usługi developerskie w za-
kresie budownictwa, zarządzanie projektami budowlany-
mi na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu 
inwestycji w zakresie konstruowania, budowy i odnawiania 
budynków (nadzór budowlany).

(210) 475890 (220) 2017 08 28
(731) DZIURKOWSKI PAWEŁ, Wrocław
(540) ORIENTUJ SIĘ

(531) 03.01.06, 03.01.16, 03.01.20, 08.07.03, 26.01.03, 26.01.16, 
27.05.01

(510), (511) 43 usługi restauracyjne i barowe; usługi kawiar-
ni, stołówek; obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem; usługi kateringowe.

(210) 475897 (220) 2017 08 28
(731) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski
(540) tb THERMAL BRACES

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25, 26.11.08, 26.02.08
(510), (511) 10 bandaże elastyczne, terapeutyczne bandaże 
usztywniające, opaski podtrzymujące, bandaże uciskowe 
do podtrzymywania części ciała, bandaże ortopedyczne, ar-
tykuły ortopedyczne, ortezy.

(210) 475958 (220) 2017 08 29
(731) ANTONIK WOJCIECH, Jelenia Góra
(540) kukutu cafe

(531) 04.02.20, 04.05.13, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 usługi klubowe, dyskoteki, organizowanie ba-
lów, przyjęcia, 43 puby, restauracje, kawiarnia, bary, dostar-
czanie posiłków do bezpośredniego spożycia, oferowanie 
żywności i napojów dla gości, organizacja cateringu na im-
prezy urodzinowe, przygotowywanie posiłków i napoi, usłu-
gi barów kawowych, usługi cateringowe.

(210) 475962 (220) 2017 08 30
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W SIERPCU, Sierpc
(540) KSIĄŻĘCY
(510), (511) 29 sery, produkty mleczne z wyłączeniem jo-
gurtów, jogurtów z dodatkami i jogurtów z owocami.

(210) 475963 (220) 2017 08 30
(731) LEANINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LO LeanInvest

(531) 26.11.12, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie projektów budowlanych, 36 doradztwo w sprawach fi-
nansowych, inwestycje finansowe, leasing finansowy, 37 bu-
downictwo, konsultacje budowlane.

(210) 475966 (220) 2017 08 30
(731) KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE, Kraków
(540) Miłosz 365
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 26.01.17
(510), (511) 35 reklama billboardowa, rozpowszechnienie 
ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie reklam praso-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych takich 
jak próbki, druki, prospekty, broszury, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, 
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklamy ra-
diowe, public relations, reklamy telewizyjne, agencje public 
relations, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, edycja tekstów, reklamy 
korespondencyjne, impresariat w działalności artystycznej, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usłu-
gi przeglądu prasy, oferowanie w mediach produktów dla 
celów handlu detalicznego, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, 
poszukiwania w zakresie patronatu, 41 rozrywka w postaci 
widowisk, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub 
rozrywki, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamo-
we, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, produkcja filmów 
innych niż reklamowych, publikowanie książek, produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, sale koncertowe, 
usługi orkiestr, realizacja spektakli, organizowanie i prowa-
dzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
informacje o rozrywce, organizowanie wystaw związanych 
z kulturą lub edukacją, wystawianie spektakli na żywo, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i pro-
wadzenie sympozjum, produkcja filmów na taśmach wideo, 
rezerwacja miejsc na spektakle, organizowanie spektakli 
jako impresariat, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, usługi kompozycji muzycznych, fotoreportaże, 
fotografie, nagrywanie filmów na taśmach video w zakresie 
filmowania, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, orga-
nizowanie i prowadzenie koncertów.

(210) 475974 (220) 2017 08 30
(731) JACEK ZAMBROWICZ FUTURE CLASSIC,  

Konstancin Jeziorna
(540) eclectic

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 35 wyselekcjonowanie z myślą o nabywcach 
mebli i towarów takich jak lampy, poduszki, dywany i lustra, 
oraz sprzętu AGD tak, aby im umożliwić ich obejrzenie i do-
konanie zakupu w dogodnych warunkach, w sklepach oraz 
hurtowniach, także za pomocą sieci komputerowych, two-
rzenie sieci hurtowni i sklepów z meblami, sprzętem oświe-
tleniowym, artykułami gospodarstwa domowego, porcelaną 
stołową, szkłem dekoracyjnym, sztućcami stołowymi, tkani-
nami dekoracyjnymi i zasłonowymi, tkaninami obiciowymi, 
tapetami, a także odzieżą, organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, 
działalność reklamowa, w tym reklama prasowa, radiową, te-
lewizyjną oraz korespondencyjna, rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), 

rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, zarządzanie 
sklepami i hurtowniami z meblami i towarami takimi jak lam-
py, poduszki, dywany i lustra.

(210) 475985 (220) 2017 08 31
(731) ZELENYY OLEKSANDR GLOBAL CHEMIA GROUP, 

Ustrzyki Dolne
(540) Sailor

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów.

(210) 475987 (220) 2017 08 31
(731) CENTRAL FUND OF IMMOVABLES  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź

(540) FARINA BIANCO SINCE 2008

(531) 05.03.17, 11.03.18, 14.07.11, 27.05.01
(510), (511) 40 przetwarzanie żywności i napojów, 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 475988 (220) 2017 08 31
(731) CENTRAL FUND OF IMMOVABLES  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź

(540) BAR-B-QUE WALL STREET

(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 03.04.04, 27.05.01
(510), (511) 40 przetwarzanie żywności i napojów, 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje.
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(210) 476000 (220) 2017 08 30
(731) ELEKTRO-PLAST TADEUSZ CZACHOROWSKI  

SPÓŁKA JAWNA, Nasielsk
(540) BERG
(510), (511) 9 gniazda i łączniki elektryczne.

(210) 476011 (220) 2017 08 31
(731) ELEKTRO-ENERGO-PROJEKT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) EEP

(531) 16.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 doradztwo inżynieryjne (budownictwo), 
42 projekty techniczne, pomiary geodezyjne.

(210) 476040 (220) 2017 09 01
(731) BERGER-ZIMNY ANNA TRANSONET, Nowy Tomyśl
(540) TRANSONET.pl

(531) 26.04.01, 26.04.04, 24.15.01, 27.05.01, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 35 zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, 39 pośrednictwo 
frachtowe.

(210) 476042 (220) 2017 09 01
(731) BOBER MAREK REHAB-MED., Toruń
(540) REHAB-MED MAREK BOBER REHABILITACJA 

FUNKCJONALNA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.14, 02.01.23, 02.03.23, 
04.05.05

(510), (511) 44 rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i re-
habilitacyjna, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilita-
cji fizycznej, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń 
fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, opieka pielę-
gniarska, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycz-
nych, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pa-
cjenta, fizjoterapia, usługi fizjoterapii, usługi elektroterapii dla 
fizjoterapii.

(210) 476043 (220) 2017 09 01
(731) ID FINANCE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) SOLVA

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 agencje kredytowe, agencje ściągania wie-
rzytelności, agencje nieruchomości, analizy finansowe, 
leasing finansowy, usługi banków oszczędnościowych, po-
bieranie czynszu, emisja kart kredytowych, emisja bonów 
wartościowych, inwestycje kapitałowe, informacja o ubez-
pieczeniach, informacje finansowe, finansowe izby rozra-
chunkowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
doradztwo w sprawach finansowych, notowania giełdowe, 
pożyczanie pod zastaw, usługi likwidacji przedsiębiorstw, 
finansowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, 
zarządzanie finansami, handel walutami i wymiana walut, 
bankowość on-line, przetwarzanie płatności dokonanych 
za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności doko-
nanych za pomocą kart kredytowych, faktoring, organizacja 
zbiórek, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nie-
ruchomości], szacowanie kosztów naprawy [wycena finan-
sowa], transfer elektroniczny środków pieniężnych, usługi 
gwarancyjne, maklerstwo, pośrednictwo w obrocie nieru-
chomościami, pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję 
dwutlenku węgla, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pożyczki 
[finansowanie], pożyczanie pod zastaw, weryfikacja czeków, 
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finan-
sowe, bankowość hipoteczna, pożyczki ratalne, usługi ubez-
pieczeniowe, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, usługi 
gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi gwaran-
towania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania 
ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń 
od pożarów, zarządzanie nieruchomością, usługi aktuarialne, 
usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, powiernictwo, 
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, fundusze 
inwestycyjne wzajemne, usługi finansowania, usługi depo-
zytów sejfowych, depozyty kosztowności, wyceny fiskalne.

(210) 476044 (220) 2017 09 01
(731) ID FINANCE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SOLVA
(510), (511) 36 agencje kredytowe, agencje ściągania wie-
rzytelności, agencje nieruchomości, analizy finansowe, 
leasing finansowy, usługi banków oszczędnościowych, po-
bieranie czynszu, emisja kart kredytowych, emisja bonów 
wartościowych, inwestycje kapitałowe, informacja o ubez-
pieczeniach, informacje finansowe, finansowe izby rozra-
chunkowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
doradztwo w sprawach finansowych, notowania giełdowe, 
pożyczanie pod zastaw, usługi likwidacji przedsiębiorstw, 
finansowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, 
zarządzanie finansami, handel walutami i wymiana walut, 
bankowość on-line, przetwarzanie płatności dokonanych 
za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności doko-
nanych za pomocą kart kredytowych, faktoring, organizacja 
zbiórek, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nie-
ruchomości], szacowanie kosztów naprawy [wycena finan-
sowa], transfer elektroniczny środków pieniężnych, usługi 
gwarancyjne, maklerstwo, pośrednictwo w obrocie nieru-
chomościami, pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję 
dwutlenku węgla, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pożyczki 
[finansowanie], pożyczanie pod zastaw, weryfikacja czeków, 
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zbiórki funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finan-
sowe, bankowość hipoteczna, pożyczki ratalne, usługi ubez-
pieczeniowe, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, usługi 
gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi gwaran-
towania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania 
ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń 
od pożarów, zarządzanie nieruchomością, usługi aktuarialne, 
usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, powiernictwo, 
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, fundusze 
inwestycyjne wzajemne, usługi finansowania, usługi depo-
zytów sejfowych, depozyty kosztowności, wyceny fiskalne.

(210) 476047 (220) 2017 09 01
(731) RUBIK IWONA GABINET GINEKOLOGICZNY  

LEK. MED. IWONA RUBIK, Częstochowa
(540) rubik r efecta clinic

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi klinik medycznych, usługi medyczne 
z zakresu ginekologii i położnictwa, stomatologii, medycyny 
estetycznej, usługi kosmetyczne.

(210) 476059 (220) 2017 09 04
(731) TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) zdrowie tvn

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapi-
sanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-
ków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfro-
wym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach 
multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki 
obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry kom-
puterowe, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarza-
nia i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowe-
go w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna 
aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziem-
nego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału na-
ziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne 
i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym 
dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodo-
wanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, ze-
stawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną prze-
glądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i ob-
razu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca 
wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator obra-
zu), programy komputerowe, programy komputerowe umoż-
liwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów 
za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, progra-
my do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przy-

stosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekra-
nem komputerowym, programy komputerowe do obsługi 
interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio i video 
w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, 
urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania 
obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w forma-
cie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory, kompute-
ry i urządzenia towarzyszące, komputery przystosowane 
do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie 
naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w zakresie re-
klamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wy-
najem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środ-
kach masowego przekazu, usługi produkcji audycji i filmów 
reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi w za-
kresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamo-
wych, organizacji pokazów i wystaw, usługi badania rynku 
mediów i reklamy, usługi w zakresie badania rynku, sondaże 
opinii publicznej, organizowanie targów i wystaw handlo-
wych w celach handlowych i reklamowych dotyczących za-
gadnień medycznych, naukowo-medycznych, zarządzanie 
targami i wystawami o charakterze handlowym i reklamo-
wym, pozyskiwanie danych do baz danych, systematyzowa-
nie tych danych i zarządzanie danymi, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, usługi reklamowe, organizowanie i prowa-
dzenie kampanii reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamo-
wych, usługi reklamowe i promocyjne, dostarczanie informacji, 
usługi w zakresie marketingu i prezentacji związanych z medy-
cyną, farmakologią, ochroną zdrowia, rekreacją, dietetyką, 
usługi impresaryjne w działalności artystycznej, udzielanie in-
formacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, 
pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności go-
spodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodar-
czej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielo-
branżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, 
usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji 
radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych 
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy ma-
gnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, 
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach 
multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu 
i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier kom-
puterowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwię-
ku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej 
i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej 
do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego 
i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablo-
wego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, 
odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym de-
koderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowa-
nego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, ze-
stawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną 
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparatu-
rowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania 
programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, 
wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, 
książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowe-
go, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży 
niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako ele-
mentem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, 
bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylep-
nych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, 
długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizy-
tówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budzi-
ki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, 
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flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórza-
na, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, 
karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosme-
tyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, 
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i na-
lepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, 
ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do bu-
telek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, 
parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki 
pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce 
na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręcz-
niki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony 
przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, 
stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, tor-
by i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumo-
wane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, 
zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 dostarcza-
nie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, 
usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie ser-
wisów internetowych www, dostarczanie dostępu do stron 
MP3 i MP4 w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów 
muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci interneto-
wej, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodo-
wych serwerów i portali internetowych, prowadzenie, organi-
zowanie, udostępnianie, przesyłanie i rozpowszechnianie 
serwisów internetowych i portali internetowych, usługi serwi-
su internetowego i portalu internetowego obejmujące usługi 
polegające na: przesyłaniu i rozpowszechnianiu informacji, 
danych i treści tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z za-
kresu wiadomości bieżących, nauki, techniki, fantastyki, edu-
kacji, zdrowia, medycyny, hobby, rozrywki, kultury i sportu, 
usługi umożliwiania samoprezentacji, komunikacji i konwersa-
cji użytkownikom serwisu lub portalu internetowego, dostar-
czanie interfejsów dostępnych poprzez sieć komputerową 
w celu tworzenia i dostosowywania usług elektronicznych 
do indywidualnych potrzeb użytkowników usługi elektronicz-
nej, udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych, udo-
stępnianie komunikatorów internetowych, usługi transmisyjne 
w sieci www, portale do współdzielenia materiałów wideo, 
usługi łączności elektronicznej, przesyłanie wiadomości, infor-
macji i danych za pośrednictwem Internetu i innych sieci kom-
puterowych i komunikacyjnych, udostępnianie on-line forów, 
czat-roomów, dzienników, blogów oraz serwerów do transmi-
sji wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomię-
dzy użytkownikami, transmisja obejmująca nośniki elektro-
niczne, treści multimedialne, materiały wideo, filmy, obrazki, 
obrazy, teksty, fotografie, gry, treści wytworzone przez użyt-
kownika, treści audio oraz informacje za pośrednictwem Inter-
netu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, za-
pewnianie wspólnych forów on-line dla użytkowników 
do wysyłania, oglądania, dzielenia się, krytykowania, oceniania 
i komentowania treści wideo i innych treści multimedialnych, 
zapewnianie cyfrowej dystrybucji audycji audio i wideo za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej, udostępnianie 
portalu z treściami wideo do wspólnego korzystania w celach 
rozrywkowych i edukacyjnych, usługi telekomunikacyjne za-
warte w tej klasie: usługi ogłoszeń elektronicznych, informacja 
o telekomunikacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyj-
nych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług 
związanych z telezakupami, przesyłanie informacji, łączność 
poprzez terminale komputerowe, połączenie ze światową sie-
cią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przy-
dzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie użytkowniko-
wi dostępu do światowej sieci komputerowej, transmisja przez 
telewizję kablową, usługi poczty głosowej, usługi telefoniczne, 
zlecenia przywoławcze, usługi agencji informacyjnej: zbiera-
nie i rozpowszechnianie informacji i wiadomości, usługi emisji 

sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania 
programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumental-
nych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz 
audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji tele-
wizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi 
przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyj-
nych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnia-
nia programów i informacji za pośrednictwem sieci informa-
tycznych - Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowo-
dowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres 
dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie okre-
ślonych dla każdego odbiorcy z możliwością wykorzystania 
przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wy-
boru, usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowa-
niach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywa-
niem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne 
przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów po-
przez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu 
obrazu i dźwięku łącznie z umożliwianiem wyboru z pośród 
wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji pro-
gramów które mają być zapisywane, usługi emisji i transmisji 
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, 
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz 
danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednic-
twem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal 
telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne doty-
czące wyżej wymienionych usług, wynajem urządzeń do od-
bioru, retransmisji nadawania sygnału telewizyjnego i radio-
wego, urządzeń do kodowania dekodowania sygnału 
cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN 
- przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwia-
nie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, usługi 
udostępniania czasu dostępu do sieci Internet - kawiarenka 
internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych 
i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, trans-
fer strumieniowy danych, w tym materiałów multimedialnych 
w Internecie, usługi w zakresie łączności komputerowej, usługi 
w zakresie komputerowego przesyłania informacji tekstowej 
i obrazowej, usługi w zakresie przekazu satelitarnego, transmi-
sja wideo na żądanie, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, 
41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych wi-
dowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów 
dokumentalnych i fabularnych, produkcja reportaży, organiza-
cja teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interak-
tywnym udziałem widzów, produkcja programów telewizyj-
nych, usługi produkcji filmów, usługi w zakresie produkcji 
telewizyjnych programów rozrywkowych i edukacyjnych, pro-
dukcja filmów zapisanych na taśmach wideo i techniką cyfro-
wą, opracowanie i projektowanie produktów multimedial-
nych, usługi w zakresie prowadzenia studia filmowego, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, mon-
taż taśm wideo, nagrania dźwiękowe na taśmach wideo 
i techniką cyfrową, usługi obrazów cyfrowych, dostarczanie 
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, tele-
wizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozryw-
kowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktyw-
nej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania 
dźwięku i obrazu, wynajem odbiorników radiowych i telewi-
zyjnych, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, progra-
mach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, or-
ganizowanie koncertów, pokazów, imprez rozrywkowych, 
widowisk teatralnych, usługi organizacji imprez sportowych, 
usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, vi-
deo, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron 
www poprzez Internet, usługi organizacji imprez artystycz-
nych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi obsługi 
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technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmo-
wej: udostępnianie i rozpowszechnianie informacji, danych 
i innych treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych lu-
b/i obrazowych dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, usługi w zakresie publikowania elektronicznego 
i multimedialnego tekstów innych niż teksty reklamowe, udo-
stępnianie filmów on-line nie do pobrania, fotoreportaże, pro-
gramowanie i przygotowywanie serwisów informacyjnych 
do transmisji przez Internet dotyczących tematyki medycyny, 
farmakologii, rehabilitacji, zdrowego trybu życia, zdrowego 
odżywiania, uprawiania sportu, rekreacji, usługi edukacyjne 
i szkoleniowe w zakresie medycyny, ochrony zdrowia, zdrowe-
go żywienia, uprawiania sportu i rekreacji, organizowanie tar-
gów, ekspozycji, wystaw, seminariów, konferencji, wykładów, 
grup dyskusyjnych związanych z tematyką ochrony zdrowia, 
medycyny, farmakologii, dietetyki, sportu, rekreacji, zachowa-
nia zdrowego i młodego wyglądu, organizowanie targów, wy-
staw, konferencji, seminariów, wykładów w celach naukowych, 
organizowanie zjazdów, pokazów i prezentacji osiągnięć na-
ukowych w zakresie medycyny, farmakologii, ochrony zdro-
wia, w tym z zastosowaniem najnowszych osiągnięć technicz-
nych, w szczególności w zakresie techniki komputerowej 
i oprogramowania, organizowanie i prowadzenie imprez 
związanych z wręczaniem nagród biznesowych, publikowa-
nie tekstów innych niż o charakterze reklamowym, w tym 
w trybie on-line, wydawanie i publikowanie czasopism, w tym 
czasopism branżowych oraz książek i periodyków z zastoso-
waniem sieci informatycznych Internetu, obsługiwanie, uaktu-
alnianie publikacji elektronicznych dostarczanych do odbior-
ców droga on-line, nauczanie i szkolenia kadr naukowych, 
medycznych, dietetycznych, instruktorów sportu i rekreacji, 
z zastosowaniem nowych technologii, dostarczanie rozrywki 
za pośrednictwem Internetu, sieci komputerowych i sieci tele-
komunikacyjnych, w tym gier on-line, filmów, muzyki oraz 
programów sportowych, edukacyjnych i kulturalnych, organi-
zowanie, obsługa i prezentacja konkursów, zawodów, gier 
i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, obsługa 
gier prowadzonych w systemie on-line, za pomocą sieci kom-
puterowych, Internetu i sieci telekomunikacyjnych, usługi 
elektronicznych zbiorów bibliotecznych, usługi edukacyjne 
i rozrywkowe zawierające treści medialne, multimedialne, wi-
deo, filmy, rysunki, obrazy, tekst, fotografie, gry, treści genero-
wane przez użytkownika, treści audio i związane z nimi infor-
macje przez sieci komputerowe i komunikacyjne, usługi 
w zakresie rozrywkowych publikacji cyfrowych wideo, dźwię-
kowych i multimedialnych, 42 opracowywanie i wdrażanie 
programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramo-
wania komputerowego zawarte w tej klasie, oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające załadowywanie, wysyłanie, po-
kazywanie, przedstawianie, dzielenie się i udostępnianie elek-
tronicznych mediów lub informacji za pośrednictwem Inter-
netu lub innych sieci komunikacyjnych oraz pisanie błoga, 
prowadzenie serwerów i portali internetowych, projektowania 
i tworzenia baz danych oraz dostarczania treści i danych 
do baz danych, projektowanie i programowanie aplikacji kom-
puterowych, internetowych i multimedialnych, umieszczanie 
i utrzymywanie na własnych serwerach serwisów interneto-
wych i stron internetowych osób trzecich oraz tekstów, infor-
macji, danych, plików elektronicznych lub innych treści zawie-
rających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub/i treści audiowizualne 
osób trzecich, prowadzenie i udostępnianie serwisów interne-
towych umożliwiających samoprezentację oraz komunikację, 
konwersację, tworzenie społeczności i wymianę poglądów 
pomiędzy osobami trzecimi, a także umożliwiających udo-
stępnianie i przechowywanie przez osoby trzecie tekstów, in-
formacji, danych lub plików elektronicznych zawierających 

obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub treści audiowizualne, hosting 
aplikacji komputerowych i internetowych na rzecz osób trze-
cich, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań 
w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań 
w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo-wdrożenio-
we dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technolo-
gii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie i przekazy-
wanie prognoz pogody, usługi zapewniania dostępu 
do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego pobie-
ranie, wychwytywanie, zamieszczanie, pokazywanie, edyto-
wanie, granie, transmisję strumieniową, przeglądanie, pod-
gląd, wyświetlanie, oznaczanie, blogowanie, współdzielenie, 
manipulowanie, rozpowszechnianie, publikowanie, powiela-
nie lub udostępnianie w inny sposób elektronicznych me-
diów, treści multimedialnych, wideo, filmów, rysunków, obra-
zów, tekstów, fotografii, gier, treści generowanych przez 
użytkownika, treści audio i informacji przez Internet lub inne 
sieci komputerowe i komunikacyjne, zapewnienie dostępu 
do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego współ-
dzielenie treści multimedialnych i komentarzy wśród użytkow-
ników, zapewnienie dostępu do oprogramowania nie do po-
brania umożliwiającego dostawcom treści śledzenie treści 
multimedialnych, hosting treści multimedialnych dla osób 
trzecich, utrzymywanie na serwerze multimedialnych treści 
rozrywkowych i edukacyjnych na rzecz osób trzecich, prowa-
dzenie i udostępnianie serwisów internetowych umożliwiają-
cych jego użytkownikom dzielenie się tekstami, zdjęciami, 
obrazami, materiałami dźwiękowymi lub/i audiowizualnymi 
dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie kom-
puterowych baz danych w zakresie tworzenia sieci kontaktów 
społecznych i przedstawiania osób, analizy systemów kompu-
terowych, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego 
i multimedialnego, doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, instalacja programów komputerowych, aktu-
alizowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie 
systemów multimedialnych, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, wynajem sprzętu audiowizu-
alnego, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
powielanie programów komputerowych.

(210) 476073 (220) 2017 09 04
(731) KACPRZAK MICHAŁ, Gierałtowice
(540) CRACKHOUSE
(510), (511) 25 koszulki z krótkim rękawem, 41 nagrywanie 
muzyki, usługi w zakresie komponowania muzyki, udostęp-
nianie muzyki cyfrowej z internetowych stron MP3, udostęp-
nianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, pro-
dukcja muzyczna, w szczególności podkładów muzycznych 
do rapu.

(210) 476074 (220) 2017 09 04
(731) LIBERACKI MAREK LIBRO, Lubawa
(540) LIBRO
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18, 26.11.01
(510), (511) 20 meble tapicerowane: fotele, kanapy, oto-
many, sofy, wersalki, łóżka, zestawy wypoczynkowe, me-
ble mieszkaniowe: systemy meblowe, krzesła, stoły, szafy, 
szafki, biurka, komody, kontuary, kredensy, witryny, toaletki, 
serwantki, kwietniki, wieszaki, regały, półki, pulpity, gabloty, 
ławy, meble szkolne, meble kuchenne, meble biurowe, me-
ble hotelowe, meble łazienkowe, meble recepcyjne, fotele 
i krzesła obrotowe, meblościanki, meble gabinetowe, meble 
ogrodowe, materace.

(210) 476075 (220) 2017 09 04
(731) 3D GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BOATS  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław

(540) City Boats

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.13
(510), (511) 39 wypożyczanie łodzi motorowych, wynajem 
łodzi, czarterowanie łodzi, transport łodziami, transport pa-
sażerski łodzią, transport rzeczny łodzią, transport łodziami 
pasażerskimi, transport wodami śródlądowymi, usługi rezer-
wacji w zakresie transportu łodzią, usługi transportu żaglów-
kami, transport morski, 41 świadczenie usług związanych 
z rekreacją wodną, udostępnianie obiektów i sprzętu rekre-
acyjnego, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego.

(210) 476079 (220) 2017 09 04
(731) TOOLS FOR BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) KASHŌKI

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 płatki z bawełny do celów kosmetycznych, 
patyczki higieniczne, pumeks, ozdoby do celów kosmetycz-
nych, przybory toaletowe, produkty kosmetyczne, produk-
ty do makijażu, produkty do zmywania makijażu, sztuczne 
paznokcie, sztuczne rzęsy, kleje, substancje klejące i mo-
tywy dekoracyjne do użytku kosmetycznego, 8 narzędzia 
i przyrządy o napędzie ręcznym, ostrza do golenia, przy-
bory do depilacji, przybory do manicure i pedicure, pęsety, 
nożyczki, etui z przyborami do pedicure, etui z przyborami 
do manicure, cążki do paznokci elektryczne lub nieelektrycz-
ne, nożyczki do paznokci, pilniczki do paznokci, przyrządy 
do polerowania paznokci elektryczne lub nieelektryczne 
(bloczki do matowienia), przyrządy do odsuwania skórek, 
separatory do palców u nóg, szczypczyki, pęsetki, maszynki 
do golenia elektryczne lub nieelektryczne, żyletki do gola-
rek, nesesery z przyborami do golenia, szczypczyki do wy-
wijania rzęs (zalotki), aplikatory do nakładania sztucznych 
rzęs (szczypce do rzęs), golarki (brzytwy do brwi), nożyczki 
do brwi, obcinacze, gilotyny do tipsów, skórek, tarka do stóp, 
nożyki do pięt, frezy, stylografy do paznokci, 11 promienie 

ultrafioletowe (lampy UV/LED) inne niż do celów leczniczych, 
16 materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, broszury, 
dekoracyjny papier do pakowania, drukowane ulotki infor-
macyjne, materiały drukowane, papier do korespondencji, 
papier firmowy, papierowe torby na prezenty, publikacje 
reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje 
promocyjne, teczki papierowe, torby papierowe, torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub 
kartonu, ulotki, zakładki, wizytówki, katalogi, papier, karton 
i wyroby z nich nie zwarte w innych klasach, saszetki papie-
rowe do opakowania, temperówki, temperówki do ołów-
ków do makijażu, torby do pakowania z papieru i tworzyw 
sztucznych, pędzle do malowania, 18 pokrowce ze skóry lub 
imitacji skóry, kufry, kuferki przeznaczone na artykuły toale-
towe tzw. „vanity-cases”, kuferki na zestawy toaletowe, po-
jemniki na kosmetyki, kosmetyczki na przybory toaletowe 
i do makijażu, kuferki na przybory do makijażu, etui na pędz-
le do makijażu, tuby na pędzle do makijażu, torby, 20 lustra, 
lusterka kieszonkowe, lusterka do torebek, lustra do maki-
jażu, 21 pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem 
pędzli do malowania), wyroby szklane, porcelanowe i ce-
ramiczne nieujęte w innych klasach, nieelektryczny sprzęt 
do demakijażu, przybory kosmetyczne i toaletowe, gąbki 
toaletowe, szczotki, pędzle do golenia, naczynia oraz na-
czynia jednorazowe, puderniczki nie z metali szlachetnych, 
szczoteczki do makijażu, szczoteczki toaletowe, szczoteczki 
do paznokci, pędzle do golenia, podstawki na pędzle do go-
lenia, szczotki do włosów, aplikatory do kosmetyków, gąbki 
do makijażu, podstawki na gąbki, nesesery na przybory to-
aletowe i do makijażu (przybory oraz pojemniki), przyrządy 
do czyszczenia pędzli, stojaki, osłonki i pojemniki na pędzle, 
organizery na kosmetyki, gąbki do makijażu, puszki do ma-
kijażu, aplikatory do cieni, szablony do brwi, palety do mie-
szania pigmentów i podkładów, szpatuły do nakładania cieni 
i mieszania podkładów, gąbki konjac do mycia twarzy, gąbki 
do mycia twarzy, czyściki, szczoteczki do twarzy, przyrządy 
do zaskórników, kieliszki do henny, pędzle do makijażu (rów-
nież zestawy), szablony do przedłużania paznokci, pędzle 
do zdobień paznokci, sondy do malowania zdobień, separa-
tory do manicure i pedicure, wzorniki do paznokci, miseczki 
do manicure, dozowniki z pompką, podłokietniki do wyko-
nywania manicure, szczoteczki do pyłu, pudełka na ozdoby, 
palce do ćwiczeń (akcesoria manicure), klipsy do usuwania 
hybryd, korektory lakieru do paznokci, przybory do mani-
cure/pedicure, akcesoria do zdobień paznokci, akcesoria 
do makijażu, szczoteczki do brwi, szczoteczki do rzęs, pojem-
niki podróżne, 25 odzież, nakrycia głowy, 26 ozdoby, ozdoby 
do włosów, peruki, sztuczne pasma włosów, sztuczne włosy, 
pióra jako akcesoria ubraniowe, artykuły dekoracyjne do wło-
sów, spinki automatyczne do włosów jako klamry do włosów, 
siatki do włosów, opaski do włosów, szpilki do włosów, szpil-
ki do ondulacji, wałki do włosów, warkocze, koki, grzebienie 
lub zaokrąglone grzebyki do trzymania włosów/wstążki 
do włosów, gumki i inne akcesoria podtrzymujące koński 
ogon, gumki powleczone marszczoną tkaniną, sztuczne 
kwiaty do włosów, koraliki do włosów, opaski na czoło, opa-
ski na głowę, wsuwki do włosów, 35 usługi reklamowe i pro-
mocyjne, usługi handlu detalicznego i hurtowego, w tym 
on-line: akcesoriami kosmetycznymi, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, obsługa sklepów 
internetowych, promocja sprzedaży produktów kosmetycz-
nych, reklama za pośrednictwem Internetu, 39 transport, 
pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 
konfekcjonowanie wyrobów kosmetycznych, magazynowa-
nie, pakowanie produktów, dostarczanie towarów, 45 udzie-
lanie licencji praw własności przemysłowej i praw autorskich, 
zarządzanie własnością intelektualną i przemysłową, usługi 
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polegające na udzielaniu licencji na używanie znaków to-
warowych, know-how, udzielanie licencji dla projektów 
franczyzowych.

(210) 476080 (220) 2017 09 04
(731) TOOLS FOR BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) TB TOOLS FOR BEAUTY

(531) 27.01.01, 27.05.05
(510), (511) 3 płatki z bawełny do celów kosmetycznych, 
patyczki higieniczne, pumeks, ozdoby do celów kosmetycz-
nych, przybory toaletowe, produkty kosmetyczne, produk-
ty do makijażu, produkty do zmywania makijażu, sztuczne 
paznokcie, sztuczne rzęsy, kleje, substancje klejące i mo-
tywy dekoracyjne do użytku kosmetycznego, 8 narzędzia 
i przyrządy o napędzie ręcznym, ostrza do golenia, przy-
bory do depilacji, przybory do manicure i pedicure, pęsety, 
nożyczki, etui z przyborami do pedicure, etui z przyborami 
do manicure, cążki do paznokci elektryczne lub nieelektrycz-
ne, nożyczki do paznokci, pilniczki do paznokci, przyrządy 
do polerowania paznokci elektryczne lub nieelektryczne 
(bloczki do matowienia), przyrządy do odsuwania skórek, 
separatory do palców u nóg, szczypczyki, pęsetki, maszynki 
do golenia elektryczne lub nieelektryczne, żyletki do gola-
rek, nesesery z przyborami do golenia, szczypczyki do wy-
wijania rzęs (zalotki), aplikatory do nakładania sztucznych 
rzęs (szczypce do rzęs), golarki (brzytwy do brwi), nożyczki 
do brwi, obcinacze, gilotyny do tipsów, skórek, tarka do stóp, 
nożyki do pięt, frezy, stylografy do paznokci, 11 promienie 
ultrafioletowe (lampy UV/LED) inne niż do celów leczniczych, 
16 materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, broszury, 
dekoracyjny papier do pakowania, drukowane ulotki infor-
macyjne, materiały drukowane, papier do korespondencji, 
papier firmowy, papierowe torby na prezenty, publikacje 
reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje 
promocyjne, teczki papierowe, torby papierowe, torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub 
kartonu, ulotki, zakładki, wizytówki, katalogi, papier, karton 
i wyroby z nich nie zwarte w innych klasach, saszetki papie-
rowe do opakowania, temperówki, temperówki do ołów-
ków do makijażu, torby do pakowania z papieru i tworzyw 
sztucznych, pędzle do malowania, 18 pokrowce ze skóry lub 
imitacji skóry, kufry, kuferki przeznaczone na artykuły toale-
towe tzw. „vanity-cases”, kuferki na zestawy toaletowe, po-
jemniki na kosmetyki, kosmetyczki na przybory toaletowe 
i do makijażu, kuferki na przybory do makijażu, etui na pędz-
le do makijażu, tuby na pędzle do makijażu, torby, 20 lustra, 
lusterka kieszonkowe, lusterka do torebek, lustra do maki-
jażu, 21 pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem 
pędzli do malowania), wyroby szklane, porcelanowe i ce-
ramiczne nieujęte w innych klasach, nieelektryczny sprzęt 
do demakijażu, przybory kosmetyczne i toaletowe, gąbki 
toaletowe, szczotki, pędzle do golenia, naczynia oraz na-
czynia jednorazowe, puderniczki nie z metali szlachetnych, 

szczoteczki do makijażu, szczoteczki toaletowe, szczoteczki 
do paznokci, pędzle do golenia, podstawki na pędzle do go-
lenia, szczotki do włosów, aplikatory do kosmetyków, gąbki 
do makijażu, podstawki na gąbki, nesesery na przybory to-
aletowe i do makijażu (przybory oraz pojemniki), przyrządy 
do czyszczenia pędzli, stojaki, osłonki i pojemniki na pędzle, 
organizery na kosmetyki, gąbki do makijażu, puszki do ma-
kijażu, aplikatory do cieni, szablony do brwi, palety do mie-
szania pigmentów i podkładów, szpatuły do nakładania cieni 
i mieszania podkładów, gąbki konjac do mycia twarzy, gąbki 
do mycia twarzy, czyściki, szczoteczki do twarzy, przyrządy 
do zaskórników, kieliszki do henny, pędzle do makijażu (rów-
nież zestawy), szablony do przedłużania paznokci, pędzle 
do zdobień paznokci, sondy do malowania zdobień, separa-
tory do manicure i pedicure, wzorniki do paznokci, miseczki 
do manicure, dozowniki z pompką, podłokietniki do wyko-
nywania manicure, szczoteczki do pyłu, pudełka na ozdoby, 
palce do ćwiczeń (akcesoria manicure), klipsy do usuwania 
hybryd, korektory lakieru do paznokci, przybory do mani-
cure/pedicure, akcesoria do zdobień paznokci, akcesoria 
do makijażu, szczoteczki do brwi, szczoteczki do rzęs, pojem-
niki podróżne, 25 odzież, nakrycia głowy, 26 ozdoby, ozdoby 
do włosów, peruki, sztuczne pasma włosów, sztuczne włosy, 
pióra jako akcesoria ubraniowe, artykuły dekoracyjne do wło-
sów, spinki automatyczne do włosów jako klamry do włosów, 
siatki do włosów, opaski do włosów, szpilki do włosów, szpil-
ki do ondulacji, wałki do włosów, warkocze, koki, grzebienie 
lub zaokrąglone grzebyki do trzymania włosów/wstążki 
do włosów, gumki i inne akcesoria podtrzymujące koński 
ogon, gumki powleczone marszczoną tkaniną, sztuczne 
kwiaty do włosów, koraliki do włosów, opaski na czoło, opa-
ski na głowę, wsuwki do włosów, 35 usługi reklamowe i pro-
mocyjne, usługi handlu detalicznego i hurtowego, w tym 
on-line: akcesoriami kosmetycznymi, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, obsługa sklepów 
internetowych, promocja sprzedaży produktów kosmetycz-
nych, reklama za pośrednictwem Internetu, 39 transport, 
pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 
konfekcjonowanie wyrobów kosmetycznych, magazynowa-
nie, pakowanie produktów, dostarczanie towarów, 45 udzie-
lanie licencji praw własności przemysłowej i praw autorskich, 
zarządzanie własnością intelektualną i przemysłową, usługi 
polegające na udzielaniu licencji na używanie znaków to-
warowych, know-how, udzielanie licencji dla projektów 
franczyzowych.

(210) 476081 (220) 2017 09 04
(731) TOOLS FOR BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) ilū

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 płatki z bawełny do celów kosmetycznych, 
patyczki higieniczne, pumeks, ozdoby do celów kosmetycz-
nych, przybory toaletowe, produkty kosmetyczne, produk-
ty do makijażu, produkty do zmywania makijażu, sztuczne 
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paznokcie, sztuczne rzęsy, kleje, substancje klejące i mo-
tywy dekoracyjne do użytku kosmetycznego, 8 narzędzia 
i przyrządy o napędzie ręcznym, ostrza do golenia, przy-
bory do depilacji, przybory do manicure i pedicure, pęsety, 
nożyczki, etui z przyborami do pedicure, etui z przyborami 
do manicure, cążki do paznokci elektryczne lub nieelektrycz-
ne, nożyczki do paznokci, pilniczki do paznokci, przyrządy 
do polerowania paznokci elektryczne lub nieelektryczne 
(bloczki do matowienia), przyrządy do odsuwania skórek, 
separatory do palców u nóg, szczypczyki, pęsetki, maszynki 
do golenia elektryczne lub nieelektryczne, żyletki do gola-
rek, nesesery z przyborami do golenia, szczypczyki do wy-
wijania rzęs (zalotki), aplikatory do nakładania sztucznych 
rzęs (szczypce do rzęs), golarki (brzytwy do brwi), nożyczki 
do brwi, obcinacze, gilotyny do tipsów, skórek, tarka do stóp, 
nożyki do pięt, frezy, stylografy do paznokci, 11 promienie 
ultrafioletowe (lampy UV/LED) inne niż do celów leczniczych, 
16 materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, broszury, 
dekoracyjny papier do pakowania, drukowane ulotki infor-
macyjne, materiały drukowane, papier do korespondencji, 
papier firmowy, papierowe torby na prezenty, publikacje 
reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje 
promocyjne, teczki papierowe, torby papierowe, torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub 
kartonu, ulotki, zakładki, wizytówki, katalogi, papier, karton 
i wyroby z nich nie zwarte w innych klasach, saszetki papie-
rowe do opakowania, temperówki, temperówki do ołów-
ków do makijażu, torby do pakowania z papieru i tworzyw 
sztucznych, pędzle do malowania, 18 pokrowce ze skóry lub 
imitacji skóry, kufry, kuferki przeznaczone na artykuły toale-
towe tzw. „vanity-cases”, kuferki na zestawy toaletowe, po-
jemniki na kosmetyki, kosmetyczki na przybory toaletowe 
i do makijażu, kuferki na przybory do makijażu, etui na pędz-
le do makijażu, tuby na pędzle do makijażu, torby, 20 lustra, 
lusterka kieszonkowe, lusterka do torebek, lustra do maki-
jażu, 21 pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem 
pędzli do malowania), wyroby szklane, porcelanowe i ce-
ramiczne nieujęte w innych klasach, nieelektryczny sprzęt 
do demakijażu, przybory kosmetyczne i toaletowe, gąbki 
toaletowe, szczotki, pędzle do golenia, naczynia oraz na-
czynia jednorazowe, puderniczki nie z metali szlachetnych, 
szczoteczki do makijażu, szczoteczki toaletowe, szczoteczki 
do paznokci, pędzle do golenia, podstawki na pędzle do go-
lenia, szczotki do włosów, aplikatory do kosmetyków, gąbki 
do makijażu, podstawki na gąbki, nesesery na przybory to-
aletowe i do makijażu (przybory oraz pojemniki), przyrządy 
do czyszczenia pędzli, stojaki, osłonki i pojemniki na pędzle, 
organizery na kosmetyki, gąbki do makijażu, puszki do ma-
kijażu, aplikatory do cieni, szablony do brwi, palety do mie-
szania pigmentów i podkładów, szpatuły do nakładania cieni 
i mieszania podkładów, gąbki konjac do mycia twarzy, gąbki 
do mycia twarzy, czyściki, szczoteczki do twarzy, przyrządy 
do zaskórników, kieliszki do henny, pędzle do makijażu (rów-
nież zestawy), szablony do przedłużania paznokci, pędzle 
do zdobień paznokci, sondy do malowania zdobień, separa-
tory do manicure i pedicure, wzorniki do paznokci, miseczki 
do manicure, dozowniki z pompką, podłokietniki do wyko-
nywania manicure, szczoteczki do pyłu, pudełka na ozdoby, 
palce do ćwiczeń (akcesoria manicure), klipsy do usuwania 
hybryd, korektory lakieru do paznokci, przybory do mani-
cure/pedicure, akcesoria do zdobień paznokci, akcesoria 
do makijażu, szczoteczki do brwi, szczoteczki do rzęs, pojem-
niki podróżne, 25 odzież, nakrycia głowy, 26 ozdoby, ozdoby 
do włosów, peruki, sztuczne pasma włosów, sztuczne włosy, 
pióra jako akcesoria ubraniowe, artykuły dekoracyjne do wło-
sów, spinki automatyczne do włosów jako klamry do włosów, 
siatki do włosów, opaski do włosów, szpilki do włosów, szpil-

ki do ondulacji, wałki do włosów, warkocze, koki, grzebienie 
lub zaokrąglone grzebyki do trzymania włosów/wstążki 
do włosów, gumki i inne akcesoria podtrzymujące koński 
ogon, gumki powleczone marszczoną tkaniną, sztuczne 
kwiaty do włosów, koraliki do włosów, opaski na czoło, opa-
ski na głowę, wsuwki do włosów, 35 usługi reklamowe i pro-
mocyjne, usługi handlu detalicznego i hurtowego, w tym 
on-line: akcesoriami kosmetycznymi, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, obsługa sklepów 
internetowych, promocja sprzedaży produktów kosmetycz-
nych, reklama za pośrednictwem Internetu, 39 transport, 
pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 
konfekcjonowanie wyrobów kosmetycznych, magazynowa-
nie, pakowanie produktów, dostarczanie towarów, 45 udzie-
lanie licencji praw własności przemysłowej i praw autorskich, 
zarządzanie własnością intelektualną i przemysłową, usługi 
polegające na udzielaniu licencji na używanie znaków to-
warowych, know-how, udzielanie licencji dla projektów 
franczyzowych.

(210) 476084 (220) 2017 09 04
(731) KACZYŃSKA DANUTA PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE KADAN, Pecna
(540) miluca beauty

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 zestawy do pielęgnacji i stylizacji paznokci, 
manicure i pedicure, zmywacze do paznokci, klej do tipsów, 
żele UV do paznokci, liquid płyn do akrylu, do paznokci, lakie-
ry, 17 żywice akrylowe jako półprodukty.

(210) 476085 (220) 2017 09 04
(731) CEMENTOWNIA WARTA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Trębaczew
(540) Warta CEM II/A-S 42,5 N-NA
(510), (511) 1 cement, preparaty do konserwacji cementu 
(za wyjątkiem farb i lakierów), preparaty do cementu służące 
do nadawania nieprzepuszczalności, 16 papier do pakowa-
nia, artykuły papiernicze, 19 cement jako materiał budowlany.

(210) 476091 (220) 2017 09 04
(731) WOJTYNIAK PATRYCJA USA REDMONSTER 

CALIFORNIA, Tychy
(540) SUPLE SHOP.PL

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów 
medycznych, suplementy żywnościowe, przeciwutleniają-
ce suplementy, suplementy z siarą, mineralne suplementy 
diety, przeciwutleniające suplementy diety, suplementy 
z wapniem, odżywcze suplementy diety, białkowe suple-
menty diety, mineralne suplementy odżywcze, suplementy 
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diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające 
enzymy, suplementy mineralne do żywności, suplementy 
diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające 
alginiany, suplementy diety z pszenicy, suplementy diety 
z cynkiem, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety 
zawierające lecytynę, suplementy diety dla zwierząt, suple-
menty diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawie-
rające drożdże, suplementy diety zawierające białko, suple-
menty dietetyczne i odżywcze, suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suple-
menty diety do użytku medycznego, suplementy diety za-
wierające kiełki pszenicy, mineralne suplementy diety dla 
ludzi, suplementy diety do użytku dietetycznego, suple-
menty witamin w postaci plastrów, suplementy diety 
ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety zawierające 
izoflawony sojowe, suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z wi-
tamin, suplementy diety składające się z aminokwasów, su-
plementy diety składające się z witamin, nutraceutyki 
do stosowania jako suplementy diety, tabletki zawierające 
wapń jako suplementy diety, preparaty witaminowe w po-
staci suplementów diety, zdrowotne suplementy diety spo-
rządzone głównie z minerałów, suplementy diety składają-
ce się z pierwiastków śladowych, suplementy diety 
składające się głównie z magnezu, suplementy diety skła-
dające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się 
głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające się 
głównie z magnezu, suplementy odżywcze składające się 
głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające się 
głównie z cynku, suplementy odżywcze składające się 
głównie z żelaza, mielone siemię lniane do użytku jako su-
plement diety, suplementy odżywcze ze skrobi przystoso-
wane do celów medycznych, suplementy diety dla osób 
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy 
odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suple-
menty diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczni-
czych, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych 
wymaganiach dietetycznych, mieszanki do picia w proszku 
będące suplementami diety o smaku owocowym, dodatki 
dietetyczne, dietetyczne dodatki do żywności, napoje 
z dodatkami dietetycznymi, przeciwutleniacze do użytku 
dietetycznego, preparaty dietetyczne do użytku medycz-
nego, dietetyczna żywność do celów medycznych, diete-
tyczne słodziki do użytku medycznego, dodatki dietetycz-
ne w formie napojów, dodatki dietetyczne do użytku 
medycznego, produkty dietetyczne do celów medycznych, 
dietetyczne napary do celów medycznych, cukier diete-
tyczny do celów medycznych, słodziki dietetyczne do ce-
lów medycznych, produkty dietetyczne dla osób chorych, 
dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, die-
tetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
35 dostarczanie informacji biznesowych i handlowych on-
-line, dostarczanie informacji dotyczących produktów kon-
sumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie 
informacji gospodarczych i handlowych on-line, dostarcza-
nie informacji handlowych za pośrednictwem komputero-
wej bazy danych, dostarczanie informacji handlowych, do-
starczanie informacji handlowych konsumentom, 
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i usług, dostarczanie informacji marketingowych, dostar-
czanie informacji marketingowych za pośrednictwem 
stron internetowych, dostarczanie informacji na temat re-
klamy, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych, działalność reklamowa, w szczegól-
ności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, 
specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospo-

darczej, handel - zarządzanie w zakresie zamówień, kampa-
nie marketingowe, marketing imprez i wydarzeń, marke-
ting internetowy, pokazy towarów, pokazy towarów dla 
celów reklamowych, pokazy towarów do celów promocyj-
nych, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych teleza-
kupów i zakupów domowych, produkcja reklam, produkcja 
reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja wizualnych 
materiałów reklamowych, projektowanie ulotek reklamo-
wych, promocja on-line sieci komputerowych i stron inter-
netowych, promocja, reklama i marketing stron interneto-
wych on-line, promocja sprzedaży, reklama biznesowych 
stron internetowych, reklama banerowa, reklama, reklama 
i usługi reklamowe, reklama typu „płać za kliknięcie”, sprze-
daż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycz-
nego, świadczenie doradczych usług marketingowych dla 
producentów, udostępnianie i wynajem przestrzeni rekla-
mowej w Internecie, udostępnianie on-line przewodników 
reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich 
prowadzących handel on-line w Internecie, udostępnianie 
miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów 
i usług, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, 
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów 
odzieżowych, usługi handlu detalicznego związane z akce-
soriami do rowerów, usługi handlu detalicznego w zakresie 
akcesoriów mody, usługi handlu elektronicznego, miano-
wicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednic-
twem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych 
i sprzedaży, usługi importowo-eksportowe, usługi mene-
dżerskie dla sportowców, usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi sklepów de-
talicznych on-line obejmujące odzież, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żyw-
ności, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami 
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ar-
tykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami do pomiaru czasu, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z preparatami do produkcji na-
pojów, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obu-
wiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzenia-
mi medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do fizjoterapii, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami diete-
tycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artyku-
łami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze smarami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pre-
paratami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z sorbetami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higieniczny-
mi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pro-
duktami mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie arty-
kułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świad-
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czone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie tore-
bek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w za-
kresie artykułów bagażowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą globalnych sieci komputerowych zwią-
zane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze smarami, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sporto-
wymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarni-
czymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami 
mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbe-
tami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożyw-
czymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artyku-
łów kosmetycznych, usługi w zakresie detalicznej sprzeda-
ży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie reklamy i promocji 
sprzedaży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej akcesoriów odzieżowych, 38 udostępnianie Interne-
tu dla forum dyskusyjnego, fora [pokoje rozmów] dla serwi-
sów społecznościowych, obsługa chat roomów, poczta 
elektroniczna, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem 
witryny internetowej, zapewnianie dostępu do stron inter-
netowych, 44 dopasowywanie urządzeń ortopedycznych, 
doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące ochrony 
zdrowia, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy 
ciała, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradz-
two żywieniowe, konsultacje z dziedziny żywienia, plano-
wanie i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie 
diet odchudzających, planowanie programów odchudzają-
cych, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie 
odżywiania, poradnictwo żywieniowe, profesjonalne do-
radztwo w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo 
związane z dietą, świadczenie usług w zakresie programów 
odchudzania, udzielanie informacji na temat poradnictwa 
dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji 
o wartości odżywczej produktów spożywczych, udzielanie 
informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, 
udzielanie informacji związanych z odżywianiem, udziela-
nie informacji związanych z suplementami diety i odżyw-
czymi, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żyw-
ności przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów 
medycznych, udzielanie porad medycznych w zakresie re-
dukcji masy ciała, usługi doradcze dotyczące odżywiania, 
usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze w za-
kresie dietetyki, usługi doradcze związane z dietą, usługi 
doradztwa żywieniowego, usługi gabinetów odchudzania, 
usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, 
usługi świadczone przez dietetyków, usługi w zakresie me-
dycyny sportowej, usługi w zakresie odchudzania, usługi 
w zakresie planowania programów redukcji wagi.

(210) 476107 (220) 2017 09 04
(731) POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA 

I PRODUCENTÓW MLEKA, Warszawa
(540) Stado On-line
(510), (511) 9 programy komputerowe, 42 usługi kompute-
rowe on-line.

(210) 476108 (220) 2017 09 04
(731) POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA 

I PRODUCENTÓW MLEKA, Warszawa
(540) SOL STADO On-line

(531) 03.04.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, 42 usługi kompute-
rowe on-line.

(210) 476109 (220) 2017 09 04
(731) INCINERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ESTHIMA
(510), (511) 6 pomniki metalowe jako nagrobki, nagrobki 
metalowe, płyty pamiątkowe metalowe, figurki i statuetki 
metalowe, 19 płyty nagrobne niemetalowe, płyty pamiątko-
we niemetalowe, nagrobki, grobowce [pomniki] niemetalo-
we, stele nagrobkowe niemetalowe, grobowce podziemne 
[krypty] niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe do grobów 
lub nagrobków, groby niemetalowe, tablice nagrobkowe 
niemetalowe, 20 urny pogrzebowe, emblematy, figurki, 
popiersia, posążki z: tworzyw sztucznych, drewna, korka, 
wikliny, gipsu, 21 emblematy, figurki i statuetki z: porcelany, 
terakoty, szkła, 26 wieńce i wiązanki z kwiatów sztucznych, 
31 wieńce i wiązanki z kwiatów naturalnych, 35 zarządzanie 
i administrowanie cmentarzami i miejscami pamięci, 39 usłu-
gi przewozu, przewóz samochodami ciężarowymi, transport 
i magazynowanie odpadów, transport zwierząt, transport 
zwłok, 40 niszczenie odpadów i śmieci, spalanie śmieci i od-
padów, 45 prowadzenie ceremonii pogrzebowych, usługi 
kremacyjne, usługi kremacji zwierząt domowych, usługi po-
grzebowe, usługi pogrzebowe dla zwierząt domowych.

(210) 476115 (220) 2017 09 04
(731) KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH 

AD CASUM DĘBSKA, KOSMALA, PACZKOWSKI 
I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA, Warszawa

(540) Ad Casum Kancelaria Adwokatów i Radców 
Prawnych

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 45 usługi prawne.



60 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT41/2017

(210) 476116 (220) 2017 09 04
(731) KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH 

AD CASUM DĘBSKA, KOSMALA, PACZKOWSKI 
I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA, Warszawa

(540) Ad Casum
(510), (511) 45 usługi prawne.

(210) 476139 (220) 2017 09 05
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) Zwyczajny

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 30 kasze spożywcze, ryż.

(210) 476155 (220) 2017 09 05
(731) ZAKRZEWSKI TOMASZ JBP, Kraków
(540) 

(531) 26.02.07, 26.04.04, 26.04.16, 26.11.09, 26.07.99, 26.13.01, 
29.01.13

(510), (511) 43 restauracje, puby, bary, w tym bary szybkiej 
obsługi, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 476157 (220) 2017 09 05
(731) ZAKRZEWSKI TOMASZ JBP, Kraków
(540) BULL PUB

(531) 03.04.04, 03.04.13, 03.04.24, 24.01.03, 24.01.20, 24.09.03, 
24.09.13, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 43 restauracje, puby, bary, w tym bary szybkiej 
obsługi, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 476175 (220) 2017 09 06
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W SIERPCU, Sierpc
(540) KRÓLEWSKA
(510), (511) 29 produkty mleczne, sery, białe sery (twarogi), 
przetworzone sery, substytuty serów, mleko, zsiadłe mleko, 
śmietana, bita śmietana, napoje mleczne i na bazie mleka, 
kefir, jogurt, desery mleczne i na bazie mleka, desery jogur-
towe, desery na bazie sztucznego mleka, puddingi mleczne 
i na bazie mleka, koktajle mleczne i na bazie mleka, serwatka, 
maślanka, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, masło, koncentraty ma-
sła, krem na bazie masła, margaryna, jadalne mieszanki tłusz-
czowe, pasty zawierające tłuszcze do kanapek, pasty mleczne 
i na bazie mleka do smarowania, produkty serowarskie, dania 
gotowe sporządzone na bazie sera, mieszanki serowe, przeką-
ski na bazie mleka, tzatzikl, zabielacze mleczne do napojów.

(210) 476223 (220) 2017 09 06
(731) Dante International SA, Bukareszt, RO
(540) STAR LIGHT

(531) 01.01.01, 01.01.25, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 7 zmywarki do naczyń, pralki, mieszadła elektrycz-
ne, sprężarki chłodnicze, maszyny sprężone, generatory energii, 
z wyraźnym wykluczeniem generatorów opartych na bioma-
sach lub paliwach kopalnych, generatory awaryjne, z wyłącze-
niem generatorów biomasy lub generatorów paliw kopalnych, 
elektryczne rozdrabniacze do zastosowania w gospodarstwach 
domowych, żelazka, elektryczne urządzenia do kuchni, ma-
szyny do szycia, noże elektryczne, młyny do mięsa (elektrycz-
ne), maszyny do szycia, odkurzacze, akcesoria do odkurzaczy 
do perfumowania i dezynfekcji, torby do odkurzaczy, 9 apara-
ty fotograficzne, kamery wideo, maszyny liczące, wagi precy-
zyjne, czytniki kodów kreskowych, ładowarki, lornetki, kable, 
zegary jako urządzenia rejestrujące czas, dyski kompaktowe 
tylko do odczytu, urządzenia peryferyjne komputerowe, dyski 
komputerowe, dyski magnetyczne, odtwarzacze DVD, alerty 
elektroniczne, flesze (fotografia), globalny system pozycjono-
wania GPS, słuchawki, przełączniki prądu (energia elektryczna), 
głośniki, magiczne latarnie, magnetyczne nośniki danych, mo-
demy, maszyny liczące i sortujące, aparatura do monitorowania 
elektrycznego, monitory (sprzęt komputerowy), myszy kom-
puterowe, sprzęt do przetwarzania danych, notebooki, kom-
putery kieszonkowe, przenośne odtwarzacze multimedialne, 
telefony przenośne, ekrany projekcyjne, radia, radio samocho-
dowe, odbiorniki audio i wideo, odbiorniki telefoniczne, skanery 
jako sprzęt do przetwarzania danych, aparaty do odtwarzania 
dźwięku, aparat do transmisji dźwięków, zestawy telefonicz-
ne, odbiorniki telefoniczne, aparatura telewizyjna, nadajniki 
telefoniczne, kable telefoniczne, pamięć flash USB, urządzenia 
do nawigacji w pojazdach inne niż komputery pokładowe, 
magnetowidy, ekrany wideo, video-telefony, 11 klimatyzatory, 
urządzenia chłodzące powietrze, instalacje filtrujące, aparatu-
ra jonizująca do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia 
i maszyny do oczyszczania powietrza, nagrzewnice powietrza, 
sterylizatory powietrza, zawory powietrzne do pieczenia, ma-
szyny do pieczenia, grzejniki łazienkowe, chłodnice, kotły inne 
niż komponenty maszyn, stojaki do palników gazowych, piece 
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chlebowe, tostery do chleba, grzejniki centralnego ogrzewa-
nia, filtry do kawy, ekspresy do kawy elektrycznej, zaparzacze 
do kawy, skrzynie chłodnicze, skrzynie chłodnicze przemysło-
we, maszyny do gotowania, urządzenia i instalacje do gotowa-
nia, pierścienie indukcyjne do gotowania, elektryczne naczynia 
do gotowania, agregaty chłodnicze i chłodzące, chłodziarki 
i maszyny chłodnicze, urządzenia chłodzące ciecze, elektryczne 
podgrzewacze, frytownice, filtry wody pitnej, okap kuchenny, 
wentylatory elektryczne do użytku osobistego, wentylatory jako 
elementy klimatyzacji, filtry powietrza, filtry do wody pitnej, fil-
try jako komponenty instalacji domowych lub przemysłowych, 
grill, opiekacz, grille do pieców, piece do chłodzenia piecyków, 
piece do pieców, piece inne niż używane w laboratorium, ak-
cesoria regulacyjne i zabezpieczające do urządzeń gazowych, 
kotły gazowe, palniki gazowe, suszarki do rąk, wanny, grzejniki, 
grzejniki na gorące powietrze, maszyny i urządzenia do lodów, 
czajniki elektryczne, piece do spalania, maszyny do gotowania 
typu piekarniki, kuchenki mikrofalowe, płytki grzejne, kuchenki 
elektryczne (autoklawy), naczynia elektryczne do sosów, ku-
chenki ciśnieniowe, grzejniki elektryczne, urządzenia i maszyny 
chłodnicze, urządzenia i instalacje chłodnicze, szafy chłodnicze, 
pręty grzejne do pomieszczeń, smażalniki, ruszty, akcesoria bez-
pieczeństwa rur wodociągowych lub gazowych, lampy bezpie-
czeństwa, urządzenia i instalacje hydrauliczne, elektryczne na-
czynia do gotowania pod ciśnieniem, żelazka parowe do tkanin.

(210) 476227 (220) 2017 09 06
(731) KLEPACZKO MICHAŁ, Warszawa
(540) Auto Agencja
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji i zarządza-
nia działalnością gospodarczą, specjalistyczne doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej, agencje informacji 
handlowej, informacja o działalności gospodarczej, organi-
zowanie doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, 

outsourcing jako doradztwo handlowe, usługi porównywa-
nia cen, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, reklama za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(210) 476304 (220) 2017 09 06
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W SIERPCU, Sierpc
(540) KRÓLEWSKIE
(510), (511) 29 produkty mleczne, sery, białe sery (twarogi), 
przetworzone sery, substytuty serów, mleko, zsiadłe mleko, 
śmietana, bita śmietana, napoje mleczne i na bazie mle-
ka, kefir, jogurt, desery mleczne i na bazie mleka, desery 
jogurtowe, desery na bazie sztucznego mleka, puddingi 
mleczne i na bazie mleka, koktajle mleczne i na bazie mle-
ka, serwatka, maślanka, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, masło, 
koncentraty masła, krem na bazie masła, margaryna, jadal-
ne mieszanki tłuszczowe, pasty zawierające tłuszcze do ka-
napek, pasty mleczne i na bazie mleka do smarowania, 
produkty serowarskie, dania gotowe sporządzone na bazie 
sera, mieszanki serowe, przekąski na bazie mleka, tzatziki, 
zabielacze mleczne do napojów.

(210) 476305 (220) 2017 09 08
(731) DA RUN FA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno
(540) VICTORIA & CO
(510), (511) 18 portfele, torby, torebki, walizki, walizki po-
dróżne, saszetki męskie.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

Numery zgłoszeń

2

1 459069, 470678, 474694, 475195, 475199, 475646, 476085

2 460002

3 460002, 461443, 473036, 473038, 473041, 473042, 473043, 473045, 473047, 474075, 474554, 474555, 474625, 
474626, 475093, 475538, 475639, 475650, 475742, 475985, 476079, 476080, 476081, 476084

4 459995, 459996, 474554, 474555, 475131, 475671, 475672

5 461443, 472184, 472186, 473036, 473038, 473041, 473042, 473043, 473045, 473047, 473793, 473861, 474075, 
474625, 474626, 475195, 475199, 475395, 475516, 475517, 475554, 475587, 475649, 475742, 476091

6 473059, 473060, 475154, 475206, 475265, 475404, 475782, 476109

7 475131, 475206, 475670, 476223

8 459069, 460002, 475670, 476079, 476080, 476081

9 459995, 459996, 460521, 473059, 473060, 475068, 475206, 475266, 475515, 475523, 475524, 475745, 475782, 
475785, 476000, 476059, 476107, 476108, 476223

10 461443, 470202, 473036, 473038, 473041, 473042, 473043, 473045, 473047, 474075, 474375, 474625, 474626, 
475742, 475897

11 459995, 459996, 472555, 474554, 474555, 474928, 476079, 476080, 476081, 476223

12 475206, 475404, 475531, 475849

14 473118, 473397, 475538

16 460521, 462460, 473118, 473872, 473926, 475061, 475736, 475737, 475738, 475739, 475741, 475742, 475744, 
475745, 475749, 476079, 476080, 476081, 476085

17 472288, 473059, 473060, 476084

18 475093, 476079, 476080, 476081, 476305

19 472288, 473059, 473060, 474545, 475046, 475149, 476085, 476109

20 470202, 470297, 473118, 474554, 474555, 475782, 476074, 476079, 476080, 476081, 476109

21 473059, 473060, 473118, 474075, 474375, 474554, 474555, 475639, 476079, 476080, 476081, 476109

24 473118, 474554, 474555, 475046, 475093

25 460521, 465101, 465404, 471268, 473118, 473942, 474590, 474715, 474880, 475093, 475338, 475538, 475634, 
476073, 476079, 476080, 476081

26 473118, 475639, 476079, 476080, 476081, 476109

27 473118, 474554, 474555

28 460521, 473118, 475725

29 470787, 473118, 473379, 473861, 475491, 475673, 475720, 475775, 475962, 476175, 476304

30 461994, 462106, 463283, 470744, 473118, 475168, 475395, 475491, 475673, 475720, 475775, 476139

31 459069, 473770, 475195, 475199, 475720, 475775, 476109

32 470786, 471678, 473118

33 470155, 471678, 473118, 475491

34 475069, 475070, 475122

35 457853, 459069, 459995, 459996, 461994, 470202, 470678, 471268, 471587, 472223, 473872, 473942, 474075, 
474287, 474375, 474554, 474555, 474630, 474880, 474884, 474928, 475057, 475059, 475068, 475087, 475092, 
475093, 475106, 475112, 475131, 475149, 475195, 475199, 475206, 475495, 475515, 475523, 475524, 475531, 
475539, 475634, 475651, 475671, 475687, 475699, 475729, 475736, 475737, 475738, 475739, 475741, 475742, 
475744, 475745, 475746, 475748, 475749, 475764, 475785, 475853, 475963, 475966, 475974, 476040, 476059, 
476079, 476080, 476081, 476091, 476109, 476227

36 474138, 474140, 474287, 474433, 474630, 475057, 475059, 475112, 475131, 475206, 475737, 475740, 475742, 
475743, 475747, 475801, 475853, 475963, 476043, 476044
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1 2

37 459995, 459996, 472555, 474138, 474140, 475112, 475131, 475206, 475404, 475495, 475531, 475801, 475853, 
475963, 476011

38 475699, 475742, 476059, 476091

39 457853, 473550, 473551, 473552, 474884, 475093, 475112, 475131, 475270, 475272, 475495, 475671, 475744, 
475748, 476040, 476075, 476079, 476080, 476081, 476109

40 473942, 474590, 475131, 475154, 475782, 475987, 475988, 476109

41 459069, 460521, 461625, 462461, 462675, 468519, 470295, 470678, 472223, 473872, 473926, 473971, 474287, 
474630, 475059, 475068, 475268, 475270, 475272, 475523, 475524, 475699, 475738, 475739, 475741, 475742, 
475743, 475744, 475746, 475747, 475749, 475764, 475958, 475966, 476059, 476073, 476075

42 457853, 459995, 459996, 462935, 472223, 472288, 473926, 473942, 474138, 474140, 474554, 474555, 475059, 
475106, 475112, 475131, 475206, 475539, 475699, 475742, 475785, 476011, 476059, 476107, 476108

43 459705, 461994, 470295, 470744, 474560, 474873, 474884, 475099, 475131, 475890, 475958, 475987, 475988, 
476155, 476157

44 464688, 470678, 474075, 475092, 475131, 475357, 475729, 475736, 475737, 475742, 475744, 475746, 475747, 
475748, 475749, 476042, 476047, 476091

45 475057, 475061, 475357, 476079, 476080, 476081, 476109, 476115, 476116
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

%  fashion outlet Kraków 474287

Ad Casum Kancelaria Adwokatów  
i Radców Prawnych 476115

Ad Casum 476116

Agnieszka Opala Akademia Rysunku 473926

agro technika 475729

AINT 474880

AMSO 475106

Apteka Gemini 474075

Art Inwestycje 474630

artiste 475639

ASCOLIP 475587

Auto Agencja 476227

Auto inspekcje 475057

Baltic Geodetic Congress 473872

BAŁTYK OŚRODEK WCZASOWY 459705

Bambino Lac Milk powder for babies and kids 473379

BAR-B-QUE WALL STREET 475988

BARK 471587

BELINE 475515

Benevox Control i gardło pod kontrolą 473045

Benevox Control Miej gardło pod kontrolą 473043

BENEVOX Control smak cytrynowy 473038

BENEVOX Control  
smak pomarańczowo - miodowy 473047

Benevox Control Twoje gardło pod kontrolą 473042

Benevox 473036

BENEVOX 473041

BERG 476000

berris 475720

BETA.COM 462460

BETA.COM 462461

BLOW UP 475122

Bohema Caffe 474560

BROUTTEUX 232 475069

BULL PUB 476157

C Power 475670

Calsin Osteo 2000 475554

Celestia 470786

CERTYFIKAT GWARANCJA JAKOŚCI  
ECOOVONUM 475199

City Boats 476075

CLICKOLA 475687

CRACKHOUSE 476073

DB Di Bellezza 474715

DECO 475149

DEEMEED 475849

delice 470787

Detricalcin 475516

DEWELER 475801

DK Soft Shell 465404

DobraMed 464688

DOM ALERGIKA 472223

DOM NA STYRSKIEJ 474138

DOM NA STYRSKIEJ 474140

DOZ BIULETYN 475749

DOZ DIRECT 475748

DOZ FORUM 475746

DOZ FRANCZYZA 475736

DOZ FUNDACJA 475747

DOZ GAZETA 475745

DOZ KUPONY 475737

DOZ MAGAZYN 475744

DOZ MARATON 475743

DOZ S.A. 475742

DOZ SPORT 475741

DOZ UBEZPIECZENIA 475740

DOZ WARTOŚCI 475739

DOZ ZDROWIE 475738

Duofemin 475517

eclectic 475974

ECO OVONUM 475195

EEP 476011

Energopal EKOGROSZEK 475671

Ermando Emilio 475093

ESTHIMA 476109

ETi CRAX Sticks 463283

ETRIBAVIR 475649

EU Pharmacia 474626

FABRYKA - MOCY 475531

FANA 475782

FARINA BIANCO SINCE 2008 475987

fly 474884

Fruit 475539

Gallerina rękodzieło 473397

Gardłominki 475395

GOLF IN GDAŃSK 468519

GOŚCI OD WIEKÓW 470295

GWIEZDNA AKADEMIA 475272
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HAMMERMED NIERUCHOMOŚCI 475112

HITEXA 472555

HOLIST agro 470678

home care service 475357

ilu 476081

INFINITY 475650

jamescook languages 462675

KASHOKI 476079

KONDRAT I PARTNERZY 475061

KOPERNIK TORUŃ od 1763 Z serca fabryki  
Pierniki nadziewane w białej czekoladzie  
Smak czarnej porzeczki PIERNIKI W BIAŁEJ  
CZEKOLADZIE Z NADZIENIEM O SMAKU 
CZARNEJ PORZECZKI 462106

KRÓLEWSKA 476175

KRÓLEWSKIE 476304

KSIĄŻĘCY 475962

Księstwo Góralskie 473118

kukutu cafe 475958

LATO PEŁNE SŁOŃCA 475673

LAUREM 475087

LEKARZE NA START 475523

LEKARZE NA START 475524

LIBRO 476074

LIDZ 474928

LO LeanInvest 475963

LODY z lodziarni 470744

LOGBOX NEW GLOBAL 473550

LOGBOX PRO 473551

LOGBOX 473552

M MADEGRO 475495

MACZO 475068

Magra 473793

MAO 474873

MARGARET 475099

MEDIAFARM 475699

Meran 474545

MijaCulture 475634

MIK STAL 475154

miluca beauty 476084

Miłosz 365 475764

Miłosz 365 475966

Moc entuzjazmu! 473770

Monetago.pl 474433

My little SWEET TEDDY BEAR 471268

NAP BACK TO CRAFT 474555

NAP 474554

NIFELOX 461443

ORIENTUJ SIĘ 475890

osnova TWOJE JA OD NOWA 473942

PEGADA PGD 465101

Piłkarskie maluszki 460521

Planta food to grow 475775

plantiCo 459069

PML PROFESSIONAL MAKEUP LINE 460002

POLISH GIRL 475338

POLPREK 473059

POLPREK 473060

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  
ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI 472288

PORTICO MARINA 475853

PROFIRMA 475059

PROMETRO 475785

QUATRONUM 475270

QUBUS GROUP 475268

RASTA 475070

REHAB-MED MAREK BOBER  
REHABILITACJA FUNKCJONALNA 476042

RETEXTIL 474694

ROMAIN LAURENS 462935

rubik r efecta clinic 476047

S oberschlesien 471678

S’olej 473861

Sahara Rally www.sahararally.pl 473971

Sailor 475985

SHK HOLDING 475206

SLEEPMED 470202

Smaki Świata 475168

SOL STADO ONLINE 476108

SOLVA 476043

SOLVA 476044

SPITZBERG OAK AGED POLISH VODKA 470155

Stado OnLine 476107

STAL COMPLEX 475404

STAR LIGHT 476223

stonet 475266

sunflower PELLET 475672

SUPLE SHOP.PL 476091

Ś OŚWIECONY 459995

Ś OŚWIECONY 459996

TAURON EKOENERGIA 475131

tb THERMAL BRACES 475897

TB TOOLS FOR BEAUTY 476080

TEX YEAR 475646

THE MOCCA JACK 461994

TRANSONET.pl 476040

UNIKOMM 457853

US Pharmacia 474625

VICTORIA & CO 476305

VITALINE 474375

W Wierzynek 1364 ROYAL CHOCOLATE  
WORKSHOP 475491

Warta CEM II/A-S 42,5 N-NA 476085

waw4free 475651
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wezwijdoktora.pl 475092

WovTex 475046

X JUMPER 475725

Yawning Pets 470297

zdrowie tvn 476059

Zwyczajny 476139



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.

1198824 XINLEI (2017 08 31)
CFE: 27.05.01 7

1222640 (2017 07 20)
CFE: 04.05.21, 29.01.13 9, 35, 42

1222873 Gassero Technology for your comfort  
(2017 08 02)
CFE: 24.15.13, 27.05.03, 29.01.12 11

1307130 (2017 05 26)
CFE: 24.15.02, 28.05.00, 
29.01.12

3, 5, 9, 10, 16, 35

1352248 SLEEPZONE (2017 05 22) 5
1365531 NEOCIDE (2017 03 13, 2016 12 09) 3, 5
1365536 WEIDY (2017 02 02) 9
1365538 Riding Tribe (2017 02 23)

CFE: 26.11.03, 26.13.25, 27.05.01 9, 25, 28
1365551 sariyer karaky brekisi (2017 02 21, 2016 09 15)

CFE: 26.07.25, 27.05.01, 29.01.01 30, 35, 43
1365566 ODZACAR GRLA NEGRO (2017 05 25,  

2017 05 25)
CFE: 27.05.02, 29.01.13 30

1365575 YAOLAN (2017 02 07)
CFE: 27.05.01, 28.03.00 28

1365582 HEPPO (2017 05 11)
CFE: 27.05.17 5

1365612 Z ZTARX (2017 07 03)
CFE: 01.15.03, 26.01.01, 27.05.24 11

1365650 BESTCAFE (2017 05 15, 2017 04 10)
CFE: 01.07.06, 27.05.01 29, 30

1365664 (2017 07 12)
CFE: 26.07.25, 28.03.00 19

1365682 PROflame Let’s start the fire together EXPERT 
(2017 05 29, 2017 05 25)
CFE: 01.15.05, 26.11.08, 27.05.10, 
29.01.13

4, 11, 21, 
34

1365692 (2017 07 12)
CFE: 26.01.01, 28.03.00 19

1365724 A (2017 04 04)
CFE: 05.03.13, 27.05.21 9

1365736 Nature Dent (2017 02 21)
CFE: 28.19.00 5, 30

1365764 GEREP (2017 05 19, 2017 03 10)
CFE: 24.13.05, 26.04.03, 29.01.12 7, 12

1365767 I’M MATTE (2017 04 27, 2017 04 06)
CFE: 26.11.03 20, 24, 35

1365779 SYMBOLS (2017 06 01, 2016 12 21) 3
1365789 JINHAI (2017 07 06)

CFE: 01.05.15, 26.13.25, 29.01.13 1
1365837 Forelli (2017 06 20)

CFE: 04.05.03, 27.05.01, 29.01.12 25
1365838 AMFORA (2017 06 26, 2017 04 06) 29, 30
1365859 poe poe (2017 03 15)

CFE: 05.07.01, 26.01.01, 26.11.05, 
27.05.01

35, 41, 43

1365877 RIANTICS KRBER SOLUTIONS (2017 06 10, 
2017 02 09)
CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.13 7, 37

1365888 ROKU (2017 05 29, 2017 02 20)
CFE: 27.05.01 33

1365907 P DRENO (2017 05 25, 2016 12 01)
CFE: 27.05.01 7

1365909 mombella (2017 07 03)
CFE: 27.05.02 10, 21

1365913 yeefung (2017 07 04)
CFE: 28.03.00 7

1365915 (2017 07 04)
CFE: 15.07.03, 26.11.02, 26.13.25, 29.01.12 9

1365923 JINFLEX (2017 07 06)
CFE: 03.07.16, 27.03.01 17

1365942 Proxiad (2017 01 31)
CFE: 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12 9, 35, 42

1365953 FraikinView (2017 04 24, 
2017 03 03)

9, 12, 35, 36, 37, 38, 
39, 41, 45

1365966 horizon SOLAR CONNECTED WINDOW  
(2017 06 02, 2016 12 02)
CFE: 27.05.10 6, 19, 37, 42

1365991 PASS-TULIP (2017 06 26, 2017 02 14) 10



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1365789 

3  1307130, 1365531, 1365779 

4  1365682 

5  1307130, 1352248, 1365531, 1365582, 1365736 

6  1365966 

7  1198824, 1365764, 1365877, 1365907, 1365913 

9  1222640, 1307130, 1365536, 1365538, 1365724, 1365915, 1365942,
 1365953 

10  1307130, 1365909, 1365991 

11  1222873, 1365612, 1365682 

12  1365764, 1365953 

16  1307130 

17  1365923 

19  1365664, 1365692, 1365966 

20  1365767 

21  1365682, 1365909 

24  1365767 

25  1365538, 1365837 

28  1365538, 1365575 

29  1365650, 1365838 

30  1365551, 1365566, 1365650, 1365736, 1365838 

33  1365888 

34  1365682 

35  1222640, 1307130, 1365551, 1365767, 1365859, 1365942, 1365953 

36  1365953 

37  1365877, 1365953, 1365966 

38  1365953 

39  1365953 

41  1365859, 1365953 

42  1222640, 1365942, 1365966 

43  1365551, 1365859 

45  1365953



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.

468195 AVENTISUB LLC
2017 07 03 5

467989 LANCOME PARFUMS  ET BEAUTE & CIE
2017 07 03 18, 25

461344 GNT GROUP B.V.
2017 07 10 29, 30, 31

463677 KiK Textilien und Non-Food GmbH  
z siedzibą w Bonen, Niemcy
2017 07 07 1, 3, 5

463676 KiK Textilien und Non-Food GmbH  
z siedzibą w Bonen, Niemcy
2017 07 07 1, 3, 5

468825 MYDŁOWSKI TOMASZ
2017 07 22 12

470001 KIKO S.p.A.
2017 08 21 3

470806 Biotron Laboratories, Inc.
2017 09 04 5

467483 ZAWROTNY ADAM  MCM ADAM ZAWROTNY
2017 09 14 24, 25, 35

469648 DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC
2017 09 12 16, 41

462818 Hugo Boss Trade Mark Management  
GmbH & Co. KG
2017 09 19 34

472305 Omega Pharma Innovation & Development 
N.V.; OMEGA PHARMA POLAND SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 09 20 5

471765 E. TJELLESEN A/S
2017 09 19 3, 8, 21, 41

469949 Sheltered Wings, Inc.
2017 09 26 9, 11, 35, 37, 39, 40, 

42
469947 Sheltered Wings, Inc.

2017 09 26 9, 11, 35, 37, 39, 40, 
42
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