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

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

 Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 30 października 2017 r. Nr ZT44

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) 456082 (220) 2016 05 09
(731) ROSA ANDRZEJ ROYAL COLLECTION, Warszawa
(540) ACQUA DI ROSA

(531) 05.05.01, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, 16 albumy, atlasy, bloczki do pisa-
nia, broszury, periodyki, gazety, kalendarze, katalogi, książki, 
mapy, zeszyty, notatniki, 18 torebki, portmonetki, portfele, 
25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, kape-
lusze, 29 nieżywe mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty 
mięsne, jaja, 30 mąka, chipsy (produkty zbożowe), chleb, 
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, 35 ad-
ministrowanie i zarządzanie hotelami, promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, doradztwo w zarządzaniu w zakresie 
działalności gospodarczej i handlowej, usługi reklamowe, 
zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług z nimi 
związanych pozwalające nabywcy na ich swobodne ogląda-
nie i kupowanie w branży nieruchomości, gastronomicznej, 
turystycznej, rozrywkowej, hotelowej oraz kosmetycznej, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi sprzedaży 
rzeczy z branży kosmetycznej, żywieniowej, ubraniowej, bi-
żuteryjnej, galanterii skórzanej, pośrednictwo w działalności 
handlowej dla osób trzecich, 39 transport pasażerski, organi-
zowanie podróży i wycieczek turystycznych, organizowanie 
różnych form wypoczynku dla dorosłych, młodzieży i dzieci 
polegające na organizacji wycieczek autokarowych, podróży 
i wycieczek statkami, wycieczek z przewodnikiem podróż-
nych, pilotowanie, rezerwowanie miejsc na podróż, zwie-
dzanie turystyczne, usługi przewodników turystycznych, 
holowanie pojazdów, wypożyczanie pojazdów, pakowanie, 
przewożenie, składowanie i magazynowanie towarów, po-
średnictwo frachtowe, wypożyczanie kontenerów magazy-
nowych, wynajem magazynów, spedycja, akcje ratunkowe 
[transport], informacja o usługach transportowo-magazyno-
wych, wynajmowanie koni, wynajem miejsc parkingowych, 
prowadzenie parkingów, usługi taksówkowe, usługi kie-
rowców, dystrybucja towarów drogą lądową, morską i po-
wietrzną, usługi doradcze w zakresie dystrybucji towarów, 
41 usługi w zakresie, prowadzenia i organizowania kursów, 
pokazów, szkoleń, konferencji, kongresów, pracowni, spe-
cjalistycznych, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów 
i edukacja w dziedzinie kosmetyki i kosmetologii, organizacja 
imprez rozrywkowych, przedstawień, przyjęć, balów, infor-
macje o imprezach wypoczynkowych, 42 usługi w zakresie 
badań naukowych i technicznych w dziedzinie kosmetologii 
i kosmetyki, usługi w zakresie badań skuteczności działania 
kosmetyków, usługi w zakresie badań metodą in vivo i in vi-
tro, usługi w zakresie badań na modelach komórkowych, 
usługi w zakresie analiz chemicznych, biochemicznych, 

molekularnych, 43 usługi w zakresie prowadzenia hoteli, 
pensjonatów, domów wypoczynkowych, usługi w zakresie 
prowadzenia kawiarni, kafeterii, restauracji, usługi w zakresie 
prowadzenia ośrodków SPA, usługi w zakresie dostarczania 
potraw i napojów, usługi kateringowe, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, obsługa turystów i podróżnych zwią-
zana z rezerwacją miejsc, obsługa turystów i podróżnych 
dotycząca świadczenia usług informacyjnych dotyczących 
zakwaterowania dla podróżnych, opieka nad dziećmi, usłu-
gi w zakresie organizowania bankietów, 44 usługi w zakresie 
prowadzenia klinik kosmetycznych, usługi w zakresie pro-
wadzenia salonów kosmetycznych, usługi salonu piękności, 
usługi fryzjerskie, masażu, fizjoterapii, usługi SPA, usługi me-
dyczne, porady w zakresie kosmetologii, usługi fizjoterapeu-
tyczne i fizykoterapeutyczne, zwłaszcza hydroterapeutyczne 
i aromaterapeutyczne, wykonywanie masaży, salony odno-
wy biologicznej, stylizacja sylwetki polegająca na doradz-
twie i wykonywaniu makijażu ciała.

(210) 456115 (220) 2016 05 09
(731) ROSA ANDRZEJ ROYAL COLLECTION, Warszawa
(540) acqua di rosa
(510), (511) 14 biżuteria, 16 albumy, atlasy, bloczki do pisa-
nia, broszury, periodyki, gazety, kalendarze, katalogi, książki, 
mapy, zeszyty, notatniki, 18 torebki, portmonetki, portfele, 
25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, kapelu-
sze, 29 nieżywe mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, jaja, 30 mąka, chipsy (produkty zbożowe), chleb, drożdże, 
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, 32 wody mineral-
ne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, wody sma-
kowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne pre-
paraty do produkcji napojów, piwo, 33 napoje alkoholowe, 
35 administrowanie i zarządzanie hotelami, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, doradztwo w zarządzaniu w zakresie 
działalności gospodarczej i handlowej, usługi reklamowe, 
zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług z nimi 
związanych pozwalające nabywcy na ich swobodne ogląda-
nie i kupowanie w branży nieruchomości, gastronomicznej, 
turystycznej, rozrywkowej, hotelowej oraz kosmetycznej, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi sprzedaży 
rzeczy z branży kosmetycznej, żywieniowej, ubraniowej, bi-
żuteryjnej, galanterii skórzanej, pośrednictwo w działalności 
handlowej dla osób trzecich, 39 transport pasażerski, organi-
zowanie podróży i wycieczek turystycznych, organizowanie 
różnych form wypoczynku dla dorosłych, młodzieży i dzieci 
polegające na organizacji wycieczek autokarowych, podróży 
i wycieczek statkami, wycieczek z przewodnikiem podróż-
nych, pilotowanie, rezerwowanie miejsc na podróż, zwie-
dzanie turystyczne, usługi przewodników turystycznych, 
holowanie pojazdów, wypożyczanie pojazdów, pakowanie, 
przewożenie, składowanie i magazynowanie towarów, po-
średnictwo frachtowe, wypożyczanie kontenerów magazy-
nowych, wynajem magazynów, spedycja, akcje ratunkowe 
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[transport], informacja o usługach transportowo-magazyno-
wych, wynajmowanie koni, wynajem miejsc parkingowych, 
prowadzenie parkingów, usługi taksówkowe, usługi kierow-
ców, dystrybucja towarów drogą lądową, morską i powietrz-
ną, usługi doradcze w zakresie dystrybucji towarów, 41 usłu-
gi w zakresie prowadzenia i organizowania kursów, pokazów, 
szkoleń, konferencji, kongresów, pracowni specjalistycznych, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów i edukacja 
w dziedzinie kosmetyki i kosmetologii, organizacja imprez 
rozrywkowych, przedstawień, przyjęć, balów, informacje 
o imprezach wypoczynkowych, 42 usługi w zakresie badań 
naukowych i technicznych w dziedzinie kosmetologii i ko-
smetyki, usługi w zakresie badań skuteczności działania ko-
smetyków, usługi w zakresie badań metodą in vivo i in vitro, 
usługi w zakresie badań na modelach komórkowych, usługi 
w zakresie analiz chemicznych, biochemicznych, molekular-
nych, 43 usługi w zakresie prowadzenia hoteli, pensjonatów, 
domów wypoczynkowych, usługi w zakresie prowadzenia 
kawiarni, kafeterii, restauracji, usługi w zakresie prowadzenia 
ośrodków SPA, usługi w zakresie dostarczania potraw i na-
pojów, usługi kateringowe, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, obsługa turystów i podróżnych związana z rezer-
wacją miejsc, obsługa turystów i podróżnych dotycząca 
świadczenia usług informacyjnych dotyczących zakwatero-
wania dla podróżnych, opieka nad dziećmi, usługi w zakre-
sie organizowania bankietów, 44 usługi w zakresie prowa-
dzenia klinik kosmetycznych, usługi w zakresie prowadzenia 
salonów kosmetycznych, usługi salonu piękności, usługi 
fryzjerskie, masażu, fizjoterapii, usługi SPA, usługi medyczne, 
porady w zakresie kosmetologii, usługi fizjoterapeutyczne 
i fizykoterapeutyczne, zwłaszcza hydroterapeutyczne i aro-
materapeutyczne, wykonywanie masaży, salony odnowy 
biologicznej, stylizacja sylwetki polegająca na doradztwie 
i wykonywaniu makijażu ciała.

(210) 457122 (220) 2016 05 30
(731) PROWANA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Nowy Janków

(540) VEGENAPKA
(510), (511) 29 przetwory owocowo-warzywne, mięso, mię-
so drobiowe, mięso konserwowane, wyroby wędliniarskie, 
podroby drobiowe, drób wędzony, drób pieczony, polędwi-
ce, szynki, kiełbasy, kiszki, golonki, parówki, kabanosy, wędli-
ny w postaci mielonki, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, 
pasztety, jaja, flaki, krokiety, wyroby wędliniarskie, dziczyzna, 
ekstrakty mięsne, produkty mleczne, oleje jadalne, tłuszcze, 
owoce i warzywa konserwowane, grzyby suszone, koncen-
traty, owoce i warzywa przetworzone w postaci mrożonek 
i puszkowane, mrożonki zawarte w tej klasie, zupy, kompoty, 
konserwy mięsne i rybne, krokiety, ryby, owoce morza, po-
trawy z mięsa, placki ziemniaczane, sery, sałatki warzywne 
i owocowe, wyroby garmażeryjne, hamburgery jako kotlety, 
dania gotowe do spożycia z mięsa i ryb, chipsy ziemniacza-
ne, chrupki ziemniaczane, dżemy, grzyby konserwowane, 
przetwory warzywne, przetwory mięsne, ekstrakty mięsne, 
jaja, mleko, wyroby z mleka, galaretki jadalne, konfitury, prze-
ciery owocowe i warzywne, dania mrożone na bazie mięsa, 
dania gotowe do spożycia z mięs i ryb, 30 hot-dogi, hambur-
gery w bułce, ryż, mąka, cukier, bułki, chleb, pieczywo, pie-
czywo zamrożone, ciasta, gofry, ciastka, kanapki, lody, maka-
rony, produkty mączne, mięso w cieście, naleśniki, paszteciki, 
pieczywo, pierożki, placki, przyprawy, słodycze, spaghetti, 
pizze, wyroby cukiernicze, czekolada, czekoladki, batony, 
bomboniery, napoje na bazie czekolady, galaretki owocowe, 
herbatniki, lody, sorbety, pierniki, pralinki, wyroby czekola-

dowe, preparaty zbożowe, żywność na bazie mąki, mrożone 
pieczywo, dania gotowe do spożycia na bazie mąki, mrożo-
ne półprodukty żywnościowe na bazie mąki, sosy do sała-
tek, aromaty do żywności, cukier, chipsy zbożowe, cukierki, 
kanapki, kukurydza prażona, desery lodowe, makarony, za-
piekanki, kawa, herbata, kakao, ketchup, krakersy, majonezy, 
miód, musztarda, przyprawy, puddingi, paszteciki, suchary, 
sorbety, 31 świeże owoce, warzywa, nasiona, rośliny i natu-
ralne kwiaty, sadzonki drzew i krzewów, sadzonki kwiatów, 
pasza dla zwierząt, słód, ziemniaki, żywe zwierzęta.

(210) 457457 (220) 2016 06 06
(731) GRUPA OSTOJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Niepołomice

(540) Grupa Ostoja
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, ban-
kowość, majątek nieruchomy, w tym w szczególności: ad-
ministrowanie i zarządzanie nieruchomościami, agencje 
mieszkaniowe i nieruchomości, agencje pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami, analizy finansowe, doradztwo 
w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpie-
czeniowych, usługi ubezpieczeniowe, dzierżawa majątku 
nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, faktoring, usługi 
finansowe, doradztwo finansowe, zarządzanie majątkiem, 
wycena majątku nieruchomego, wynajem mieszkań, spon-
sorowanie finansowe, transakcje finansowe, kupno i sprzedaż 
nieruchomości, 39 transport, spedycja, pakowanie i składo-
wanie towarów, organizowanie podróży, 45 usługi w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(210) 465299 (220) 2016 12 16
(731) ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, bro-
szury, ulotki, drukowane materiały reklamowe, biurowe, ma-
teriały informacyjne, drukowane materiały firmowe, mapy, 
zaproszenia, dyplomy, koperty, papierowe torby, podłogowe 
stanowiska wystawowe z kartonu do sprzedawania pro-
duktów, ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, blocz-
ki do zapisywania wyników, kupony z zakładami, kupony 
bankowe, karty wyników, karty do kolekcjonowania, losy 
loteryjne, bony towarowe, bony upominkowe, bony warto-
ściowe, broszury dotyczące gier, 28 losy loteryjne, 35 sprze-
daż artykułów spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, 
leków, sprzedaż przez internet artykułów spożywczych 
i przemysłowych, administrowanie i zarządzanie centrami 
handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, 
hurtowniami, obiektami sportowymi, obiektami rozrywko-
wo-rekreacyjnymi, usługi związane z organizowaniem ośrod-
ków ochrony zdrowia wszelkiego typu w tym szpitali oraz 
ich zarządzaniem i administrowaniem, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, prowadzenie marketingu, organizacji pro-
mocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: zarządzania przed-
siębiorstwami handlowymi, usługi związane z organizacją 
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sieci handlowych, gastronomicznych i hotelowych, zarzą-
dzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe, usługi polegające 
na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie tar-
gów i wystaw w celach handlowych, wynajmowanie miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, po-
kazy mody w celach handlowych i promocyjnych, usługi 
w zakresie agencji importowych, publikowanie tekstów re-
klamowych, prowadzenie komputerowych baz danych, usłu-
gi związane z udostępnianiem baz i danych, wynajmowanie 
dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie powierzch-
ni na cele reklamowe, usługi w zakresie informacji handlowej, 
usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich 
w sieciach komputerowych, prowadzenie reklamy radiowej, 
telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków elektro-
nicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn skle-
powych, organizowanie wysław i imprez kulturalnych, roz-
rywkowych w celach handlowych, wyceny dotyczące spraw 
handlowych, organizowanie losowania nagród w celach 
promocyjnych, organizacja konkursów w celach reklamo-
wych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek, 
promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystry-
bucje kart rabatowych, zarządzanie programami lojalnościo-
wymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi w zakresie 
kart lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych 
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, 
usługi klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych  
i/lub reklamowych, wprowadzanie na rynek nowych pro-
duktów, usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie 
oceny marki, 36 wydzierżawianie i wynajmowanie centrów 
handlowych, wynajmowanie obiektów handlowych, biu-
rowych, usługowych, wynajem powierzchni handlowych 
w centrach handlowo-rozrywkowych, ich administrowa-
nie, zbieranie czynszu, usługi wyceny powierzchni w cen-
trach handlowo-usługowo-rozrywkowych, usługi związane 
z dzierżawą, zarządzaniem i administrowaniem nierucho-
mościami oraz ich obrotem, doradztwo inwestycyjne, usłu-
gi ubezpieczeniowe, usługi związane z kredytowaniem 
zakupu nieruchomości, wycena nieruchomości, leasing 
nieruchomości, prowadzenie kantorów wymiany walut, fi-
nansowanie inwestycji, emisja talonów, kuponów i bonów 
wartościowych, w tym w związku z programami lojalnościo-
wymi, emisja bonów wartościowych w związku z programa-
mi motywacyjnymi, 37 wznoszenie obiektów budowlanych 
wszelkiego typu, wykonywanie robót budowlanych wykoń-
czeniowych, wykonywanie instalacji budowlanych w tym 
podnoszących standard obiektów, wykonywanie specjali-
stycznych robót budowlanych, sprzątanie obiektów, 39 wy-
najmowanie miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie 
zgodnie z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych 
w centrach handlowych, usługi magazynowania towarów, 
pakowania i przepakowywania, usługi transportowe, wypo-
życzanie pojazdów, usługi biura podróży, 41 usługi w zakre-
sie rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie salonów fitness 
i siłowni, usługi salonów gier, organizowanie i prowadzenie 
imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, nocnych 
klubów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, organizowanie kon-
kursów, gier losowych, i loterii, organizowanie wystaw oraz 
imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie sympo-
zjów, kongresów, konferencji, pokazów mody o charakterze 
rozrywkowym, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, 
publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowa-
dzenia sal kinowych, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń ki-
nematograficznych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań: 
Video, dźwiękowych, oraz ich rozpowszechnianie, usługi fo-
tograficzne, montaż programów radiowych i telewizyjnych, 

wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe, tłuma-
czenia, udostępnianie: salonów z automatami do gier, obiek-
tów i sprzętu do kasyn, obszarów rekreacyjnych w postaci 
placów zabaw dla dzieci, obiektów i sprzętu dla studia na-
grań, wynajem obiektów i sprzętu do realizacji programów 
telewizyjnych, usługi hotelowo-restauracyjne o charakterze 
rozrywkowym w zakresie podejmowania gości, usługi gier 
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, usługi organizowania zakładów, wystawy roślin, 
usługi z zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie 
usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, 
magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci kompu-
terowej online, szkolenia: personelu: w zakresie cateringu, 
z prezentacji żywności, w zakresie technik komunikacyjnych, 
w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia maksymalnej 
ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, do-
tyczące sprzątania biur, dotyczące sprzedaży i marketingu 
w handlu detalicznym, prowadzenie przedszkoli i punktów 
opieki nad dziećmi, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, 
punktów gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żyw-
ności na zamówienie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal 
na posiedzenia, prowadzenie centrów opieki nad dziećmi 
i ośrodków opieki dziennej nad dziećmi, usługi opieki nad 
dziećmi w klubach malucha oraz świadczone w obiektach 
handlowych, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni 
wokół obiektów, pielęgnacja terenów zielonych, prowadze-
niem klinik medycznych. ośrodków zdrowia, ośrodków dia-
gostycznych, prowadzenie poradni rehabilitacyjnych, fizjo-
terapeutycznych, psychologicznych, prowadzenie salonów 
piękności, fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicz-
nej, 45 ochrona obiektów i ludzi, opieka nad dziećmi pod 
nieobecność rodziców.

(210) 465647 (220) 2016 12 27
(731) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) TAURON SERWIS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 4 energia elektryczna, węgiel, biopaliwa, paliwa, 
6 budowlane metalowe elementy kontrukcyjne, 7 urządze-
nia do przenoszenia i transportu, 9 przyrządy do pomiaru 
energii, liczniki energii, 12 lądowe pojazdy i środki transportu, 
pojazdy specjalistyczne do transportu towarów, osób, paliwa 
i energii, 19 niemetalowe materiały budowlane, żużel, nie-
metalowe elementy konstrukcyjne, 20 niemetalowe i nie-
murowane zbiorniki magazynujące i zasobnikowe, niemeta-
lowe i niemurowane zbiorniki retencyjne popiołów i piasków 
dennych, niemetalowe i niemurowane zbiorniki magazyno-
we biomasy, niemetalowe i niemurowane zbiorniki olejów, 
35 kontrola stanu zapasów energii i paliw w oparciu o bazy 
danych, Usługi w zakresie rozliczeń związane z prowadze-
niem działalności gospodarczej, prowadzenie rozliczeń 
i przygotowywanie dokumentacji kolejowej związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi zarządza-
nia łańcuchem dostaw, usługi zarządzania w zakresie dostaw 
energii i paliw, administracja i zarządzanie biznesowe w za-
kresie transportu i dostaw energii i paliw, zarządzanie flotą 
pojazdów ,reklama, promocja, zarządzanie w działalności 
handlowej, administrowanie działalności handlowej, sprze-
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daż hurtowa i detaliczna paliw gazowych, pojazdów, złomu, 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, metali, materiałów budowlanych i wyposażenia sani-
tarnego, wyrobów chemicznych, komputerów, oprogramo-
wania komputerowego, części elektronicznych, maszyn 
i urządzeń przemysłowych, sprzedaż energii elektrycznej, 
37 serwis i naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produk-
cji energii, instalacja, czyszczenie i naprawa kotłów wraz 
z ich urządzeniami pomocniczymi, instalacja, naprawa, kon-
serwacja i serwisowanie urządzeń do wentylacji, instalacja, 
naprawa i serwisowanie dmuchaw, podgrzewaczy powie-
trza elektrofiltrów, odżużlaczy, kruszarek młotkowych, insta-
lacja, naprawa, konserwacja i serwisowanie kanałów powie-
trza i spalin, instalacja, naprawa, konserwacja i serwisowanie 
turbozespołów i ich urządzeń pomocniczych, instalacja, na-
prawa, konserwacja pomp, instalacja, naprawa i konserwacja 
rurociągów, systemów rurociągów i sieci rozdzielczych, na-
prawa i konserwacja armatury instalacji wodnych i paro-
wych, naprawa i konserwacja skraplaczy, montaż i naprawa 
instalacji kanalizacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, 
cieplnej, klimatyzacyjnej oraz wodociągowej, montaż i na-
prawa instalacji do zaopatrzenia w wodę, montaż i naprawa 
instalacji do zaopatrzenia w energię, naprawa i konserwacja 
maszyn do obróbki odpadów przemysłowych, naprawa 
i konserwacja instalacji odpopielania i odżużlania, naprawa 
i konserwacja instalacji nawęglania, naprawa i konserwacja 
instalacji biomasy, naprawa i konserwacja transporterów 
(przenośników), naprawa i konserwacja zbiorników zasobni-
kowych, montaż, naprawa, konserwacja i serwis urządzeń 
i instalacji elektrycznych, montaż, naprawa, konserwacja, re-
nowacja i serwis instalacji, sieci i infrastruktury elektrycznych, 
naprawa i konserwacja silników, transformatorów, rozdzielnic 
elektrycznych, montaż, naprawa i konserwacja generatorów 
energii elektrycznej, wykonywanie czynności łączeniowych 
urządzeń elektroenergetycznych, cieplnomechanicznych 
i gazowych, konserwacja i sprawdzanie systemu przekazu 
łączności z monitorowanych kotłowni, wykonywanie, insta-
lacja, naprawa i konserwacja układów aparatury kontrolno-
-pomiarowej i automatyki w zakresie obwodów pomiaro-
wych, zabezpieczeniowych, sygnalizacji i sterowania oraz 
układów automatyki i automatycznej regulacji, naprawa 
i konserwacja maszyn i przyrządów pomiarowych i ich czę-
ści, instalowanie, naprawa i konserwacja sieci ciepłowni-
czych i węzłów ciepłowniczych, naprawa i zabezpieczenie 
konstrukcji nośnych sieci i wiezłów ciepłowniczych, konser-
wacja i usuwanie awarii na systemach monitorowania sieci 
i wiezłów ciepłowniczych, konserwacja i remonty budowla-
ne komór ciepłowniczych, węzłów ciepłowniczych, pom-
powni, płukanie chemiczne sieci ciepłowniczych i wymien-
ników ciepła, wykonywanie odgałęzień w sieciach ciepłow-
niczych, naprawa i konserwacja układów pompowo – ciśnie-
niowych, konserwacja i naprawa instalacji grzewczej i sani-
tarnej, serwis i wymiana urządzeń pomiarowo-ciśnienio-
wych, serwisowanie urządzeń dźwignicowych, naprawa 
i konserwacja instalacji przygotowania, podawania i dozo-
wania mułu węglowego, naprawa i konserwacja instalacji 
odsiarczania spalin, naprawa i konserwacja instalacji rozpał-
kowych, naprawa i konserwacja instalacji transportów pneu-
matycznych, naprawa i konserwacja instalacji olejowych, 
usługi ślusarskie i spawalnicze w zakresie napraw, regenera-
cja urządzeń i maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, 
regeneracja podzespołów i elementów urządzeń i armatury, 
instalowanie, naprawa, konserwacja instrumentów i przyrzą-
dów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, 
nawigacyjnych, wynajem sprzętu budowlanego i burzące-
go, wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, wynajem 
sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, 

obsługa i naprawa pojazdów silnikowych, wynajem i obsłu-
ga operatorska przenośników, ładowarek-zwałowarek, kru-
szarek młotkowych, stołów wibracyjnych, wag przemysło-
wych, wózków wygarniających, maszyn do kopania, wypo-
życzanie maszyn do robót ziemnych, obsługa urządzeń na-
węglania i odpopielania, obsługa układów hermetyzacji, ob-
sługa bynkrów szczelinowych, obsługa urządzeń ładowar-
ko–zwałowarek i wywrotnic wagonowych, obsługa urzą-
dzeń wózków wygarniających, obsługa urządzeń instalacji 
podawania biomasy, obsługa bocznicy kolejowej, konserwa-
cję kozłów oporowych, konserwacja, naprawa i czyszczenie 
zbiorników magazynowych i zasobnikowych, naprawa, kon-
serwacja i renowacja taboru kolejowego, torów kolejowych 
i bocznic kolejowych, budowanie linii kolejowych, prefabry-
kacja i montaż konstrukcji stalowych, w zakresie mostów i es-
takad oraz konstrukcji budynków, prefabrykacja i montaż 
urządzeń transportu paliw stałych, w tym przenośników ta-
śmowych, stacji rozładunkowych, zbiorników magazynują-
cych i węzłów przesypowych, budowa dróg, stawianie fun-
damentów, wiercenie studni, usługi rozbiórkowe i wyburze-
niowe obiektów budowlanych, nadzór nad wyburzaniem 
budynków, wyburzanie obiektów inżynierii wodno-lądowej, 
montaż rusztowań, szalowanie wykopów, usługi w zakresie 
remontów budynków, usługi budowlane, w tym usługi wy-
konywania instalacji budowlanych, tynkowanie, usługi po-
krywania powierzchni podłogowych, usługi tapetowania 
i pokrywania ścian (oblicowania ścian), usługi malowania 
i szklenia, usługi robót budowlanych związanych ze wzno-
szeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi 
wykonywania konstrukcji i pokryć dachowych, budowa 
obiektów budowlanych, obiektów mostowych, obiektów in-
żynierskich, linii elektroenergetycznych, rurociągów, infra-
struktury drogowej i szynowej, usługi wykonawców instalacji 
elektrycznych, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, 
instalacja odgromników, instalacje monitoringu stanu sieci 
ciepłowniczych i węzłów, instalacja przewodów wodociągo-
wych, instalacja urządzeń i systemów wodociągowo-kanali-
zacyjnych, wykonanie instalacji cieplnej, gazowej i klimatyza-
cyjnej, konserwacja, serwis i naprawa pojazdów i maszyn, 
naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, 
usługi stolarki budowlanej, naprawa i konserwacja pojazdów 
mechanicznych i ich części, usługi instalowania maszyn 
przemysłowych, sprzętu i wyposażenia przemysłowego, 
39 składowanie i magazynowanie, składowanie żużla, skła-
dowanie węgla, transport wewnętrzny na składowisko, zała-
dunek i rozładunek towarów, załadunek i rozładunek węgła, 
mułu i biomasy, żużla, wywóz i załadunek nadgabarytu oraz 
zanieczyszczeń, obsługa stacji używanych do celów trans-
portowych, transport towarów, transport osób, transport 
pasażerski, transport specjalistyczny materiałów sypkich, ma-
teriałów gabarytowych, sorbentów, popiołów, transport ma-
teriałów budowlanych, transport maszyn i urządzeń specjali-
stycznych, usługi ładowania, transport towarów pojazdami 
specjalizowanymi, pakowanie towarów, transport ładunków, 
wynajmowanie i wypożyczanie pojazdów kolejowych i linii 
kolejowych, wynajmowanie i wypożyczanie pojazdów spe-
cjalistycznych, obsługa ruchu przez dyżurnego ruchu kolejo-
wego, transport paliw i energii, usługi dystrybucji paliw 
i energii, magazynowanie paliw, magazynowania energii 
elektrycznej i cieplnej, przechowywanie energii i paliw, usłu-
gi w zakresie: transmisji, przesyłania, dostawy, dostarczania 
i dystrybucji energii elektrycznej, mocy, powietrza, ciepła 
i zimna, gazu i ropy naftowej oraz paliw, pary wodnej i gorą-
cej wody, zaopatrywanie w energię elektryczną, cieplną, dys-
trybucja i dostarczanie w wodę, 40 obróbka skrawaniem 
części dla osób trzecich, obróbka odpadów przemysłowych, 
spawanie, przetwarzanie węgla, przetwarzanie materiałów 
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paliwowych, rafinacja paliw, wytwarzanie i przetwarzanie 
energii, wynajem transformatorów elektrycznych, obróbka 
metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna 
elementów metalowych, przetwarzanie odpadów, recykling 
odpadków i odpadów, usługi przetwarzania surowców wtór-
nych, w tym w celu pozyskiwania energii, 42 usługi w zakre-
sie pomiarów i testów technicznych, pomiary przeciwpora-
żeniowe i stanu izolacji na instalacjach elektrycznych, wyko-
nywanie pomiarów ochronnych i eksploatacyjnych urządzeń 
elektroenergetycznych, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania do sterowania, regulacji i monitorowania 
systemów energii, programowanie sterowników wykorzy-
stywanych w systemach sterowania procesami przemysło-
wymi, obsługa systemów sterowania odpowiadających 
za sterowanie i wizualizację procesu przemysłowego, Para-
metryzacja układów regulacyjnych węzłów cieplnych opar-
tych o regulatory pogodowe, kontrola i testowanie jakości, 
certyfikacja, usługi testowania maszyn i urządzeń, kontrola 
towarów przeznaczonych do transportu, kontrola maszyn 
i urządzeń przemysłowych, usługi ważenia przemysłowego, 
kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych, testo-
wanie systemów alarmowych i monitorujących, projektowa-
nie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa i progra-
mów komputerowych związanych z branżą energetyczną, 
opracowanie systemów do zarządzania energią i prądem, 
usługi inżynieryjne związane z systemami zaopatrzenia 
w energię, obsługa techniczna systemu tłumienia wybuchu, 
obsługa techniczna systemu wykrywania i gaszenia iskier, 
kontrola nawierzchni torowej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, usługi w zakresie inspekcji technicznej, prowa-
dzenie dokumentacji technicznej bocznic kolejowych, usługi 
pomiarowe i oferowania wizualizacji zużycia energii, usługi 
doradztwa w zakresie planowania zużycia energii elektrycz-
nej, usługi projektowania oprogramowania oraz systemów 
pomiarowych, naukowe i techniczne badania i analizy doty-
czące energii elektrycznej, usługi badania i analizy technicz-
ne, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie inżynierii 
i związane z nimi doradztwo techniczne, usługi w zakresie 
projektowania budowlanego, urbanistycznego, technolo-
gicznego, usługi realizacji projektów budowlanych związane 
ze wznoszeniem budynków.

(210) 465976 (220) 2016 11 21
(731) SZUBA PRZEMYSŁAW JACEK, Dobra-Nowiny
(540) HTB
(510), (511) 9 urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, insta-
lacje elektryczne do sterowania zdalnego procesami prze-
mysłowymi, elektryczne urządzenia kontrolno - sterujące, 
programy komputerowe nagrane, urządzenia do zdalnego 
sterowania, programy monitorująco-sterujące komputero-
we, nagrane, programy komputerowe [software ładowalny], 
42 elektroniczna konwersja danych lub programów, audyt 
energetyczny, doradztwo w zakresie oszczędności energii, 
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, hosting serwerów, hosting stron interneto-
wych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektro-
niczną, monitoring systemów komputerowych przy użyciu 
dostępu zdalnego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
projektowanie oprogramowania komputerowego, tworze-
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użyt-
kownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi 
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi do-
radcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi 

podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, 45 mo-
nitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, 
kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, licencjonowanie 
oprogramowania komputerowego [usługi prawne].

(210) 466468 (220) 2017 01 20
(731) MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) LA CHEF
(510), (511) 29 tłuszcze i oleje jadalne, mleko i wyroby 
mleczne, jaja, mięso, ryby, drób, dziczyzna, podroby mięsne 
i drobiowe, wędliny, wędzonki, kiełbasy, parówki, konserwy 
mięsne, drobiowe i z dziczyzny, konserwy rybne, ekstrakty 
mięsne i drobiowe, pasztety i galaretki mięsne i drobiowe, 
tłuszcz zwierzęcy, konserwy warzywne i owocowe, przetwo-
ry z warzyw i owoców, przetwory ziemniaczane, warzywa 
i owoce suszone, pestki dyni łuskane, śliwka suszona, morela 
suszona, wiórki kokosowe, mieszanka bakaliowa, mieszanka 
studencka, daktyle drylowane, chipsy bananowe, rodzynki, 
figi suszone, mieszanka owocowa, gruszka suszona, ananas 
kandyzowany, papaja kandyzowana, banany suszone, sło-
necznik prażony, przetworzone nasiona spożywcze, soja 
przetworzona, soczewica przetworzona, groch, fasola, cie-
ciorka przetworzona, 30 mąka i produkty zbożowe, płatki 
zbożowe, mąka ziemniaczana, mąka kukurydziana, płatki ku-
kurydziane, mąka sojowa, mąka ryżowa, płatki ryżowe, kleik 
ryżowy, wafle ryżowe, mieszanka płatków zbożowych, kuku-
rydzianych i ryżowych z owocami suszonymi, kandyzowa-
nymi, orzechami, migdałami, pestkami, siemieniem lnianym 
i otrębami zbożowymi, cukier, sól, kawa, herbata, kakao, kasze 
spożywcze, pęczak, bulgur, orkisz, kukurydza przetworzona, 
kukurydza prażona, ryż, tapioka, sago, nasiona lnu do celów 
spożywczych dla ludzi, siemię lniane, makarony, wyroby pie-
karnicze, bułka tarta, panierka, wyroby cukiernicze, słodycze, 
wyroby czekoladowe, lody, drożdże, proszki do pieczenia, 
miód, ocet, musztarda, majonezy, przyprawy, sosy, popcorn, 
31 świeże owoce i warzywa, grzyby, ziarna zbóż, ziemniaki, 
nasiona, nieprzetworzone nasiona kukurydzy i soi, ziarno sło-
necznika, mak niebieski, orzechy laskowe, orzechy włoskie, 
orzechy pistacjowe, orzechy arachidowe, migdały, fistaszki, 
orzechy nerkowca, orzechy brazylijskie, choinki, kwiaty natu-
ralne, pokarm dla zwierząt, 35 usługi w zakresie prowadzenia 
sklepów i hurtowni z artykułami branży spożywczej również 
za pośrednictwem telewizji i sieci Internet, usługi franszyzy 
i doradztwo w zakresie prowadzenia hurtowni i sklepów, 
usługi marketingowe, dystrybucja prospektów i próbek, 
doradztwo na rzecz sprzedających i kupujących, badania 
i analizy marketingowe, reklama, w tym za pośrednictwem 
mediów i w sieci komputerowej, badanie rynku, doradztwo 
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, eks-
pertyzy w działalności gospodarczej, sondaże opinii publicz-
nej, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych 
lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich.

(210) 468087 (220) 2017 05 20
(731) GMINA NIEPOŁOMICE, Niepołomice
(540) MOA
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 16.03.15, 16.03.25
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, fotogra-
ficzne, optyczne, do celów dydaktycznych, magnetyczne 
nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, 16 materiały foto-
graficzne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 25 odzież, 
nakrycia głowy, 35 reklama, 41 nauczanie, kształcenie, dzia-
łalność kulturalna.

(210) 468224 (220) 2017 02 27
(731) J&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) preorder

(531) 16.01.16, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato-
wania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, au-
tomaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gasze-
nia ognia., 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

(210) 468353 (220) 2017 03 02
(731) FUNDACJA PAŃSTWO PRAWA, Warszawa
(540) FUNDACJA PAŃSTWO PRAWA

(531) 29.01.12, 02.01.01, 09.07.01, 09.07.22, 17.03.01, 17.03.02, 
20.01.03, 20.07.01, 20.07.02, 27.05.01, 27.05.11

(510), (511) 35 promocja wspólnot i społeczności lokalnych, 
promocja prawa europejskiego i integracji europejskiej, 
promocja nauki, edukacji, oświaty i wychowania, promocja 
polskiego dorobku intelektualnego w kraju i zagranicą, do-
radztwo podatkowe w zakresie organizowania i prowadze-
nia działalności gospodarczej,, 41 Przeprowadzanie kampanii 
podnoszących świadomość prawną społeczeństwa poprzez 
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, działania wspomagające rozwój demokracji po-
legające na organizacji i prowadzeniu konferencji z zakresu 
prawa, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez 
organizowanie i prowadzenie seminariów tematycznych, 
rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów oraz szkoleń, działania 
na rzecz mniejszości narodowych polegające na organizo-
waniu i prowadzeniu warsztatów oraz szkoleń z zakresu pra-
wa, 45 usługi prawne, działania na rzecz ochrony wolności 
i praw człowieka oraz swobód obywatelskich polegające 
na świadczeniu usług w zakresie przygotowywania doku-

mentów prawnych, doradztwo prawne, udzielanie korepe-
tycji w zakresie prawa, udzielanie informacji prawnych, prze-
prowadzanie badań prawnych .

(210) 468728 (220) 2017 03 11
(731) WYPYCH PIOTR, Komorów
(540) Ł Łańcut BROWAR

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.22
(510), (511) 32 piwo.

(210) 468937 (220) 2017 03 16
(731) ROLIMPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Iława
(540) BIOHUMUSPRO

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 1 gleba do upraw, obornik, nawozy, torf, prepa-
raty poprawiające kondycję gleby, wapno bielące, 31 zboże 
w ziarnach nieprzetworzone, nasiona, produkty uboczne 
z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, kora 
surowa, darń naturalna, 44 pielęgnacja trawników.

(210) 469219 (220) 2017 03 22
(731) FORMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) F-

(531) 24.17.01, 24.17.05, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
mineralne dodatki do żywności, suplementy diety i prepara-
ty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów 
farmaceutycznych, herbaty lecznicze, preparaty i artykuły 
dentystyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 
opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, 
preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antysep-
tyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów 
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów 
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny 
do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, 
pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia 
soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, 
preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty me-
dyczne do odchudzania, 35 usługi sprzedaży towarów: pro-
dukty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność i sub-
stancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki 
do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, wi-
taminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, 
herbaty lecznicze, preparaty i artykuły dentystyczne, farma-
ceutyki i naturalne środki lecznicze, opatrunki medyczne, 
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materiały opatrunkowe i aplikatory, preparaty diagnostycz-
ne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłon-
ne do higieny osobistej, preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty 
do pielęgnacji jamy ustnej, środki medyczne przeciw poce-
niu się, płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe, pomad-
ki do ust, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, 
preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne 
przeciw łupieżowi, preparaty do odchudzania, dodatki ży-
wieniowe pochodzenia zwierzęcego wzbogacone witami-
nami, solami mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywie-
niowe pochodzenia roślinnego wzbogacone witaminami  
i/lub solami mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty, do-
datki smakowe do żywności, dodatki żywnościowe (inne 
niż olejki esencyjne) jako polepszacze smaku żywności, 
42 usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, 
badania biologiczne, badania kliniczne i badania medycz-
ne, badania nad produktami farmaceutycznymi, badania 
naukowe w dziedzinie farmacji, doradztwo związane z ba-
daniami farmaceutycznymi i opracowywaniem produktów 
farmaceutycznych, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 
urody ludzi, usługi medyczne, badania medyczne, opieka 
zdrowotna, doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, usługi 
promocji zdrowia, usługi medycznej opieki pielęgniarskiej, 
rehabilitacji, usługi klinik medycznych, lecznic, szpitali, przy-
chodni, laboratoriów medycznych, placówek rehabilitacji 
i rekonwalescencji.

(210) 470513 (220) 2017 04 14
(731) EKO-WITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AM AM

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.03.15, 02.09.01
(510), (511) 5 produkty żywnościowe dla niemowląt i ma-
łych dzieci, dietetyczna żywność specjalnego przeznaczenia 
medycznego przystosowana dla niemowląt i małych dzieci, 
żywność w postaci produktu zbożowego bezglutenowego 
dla niemowląt z alergią na białko mleka krowiego i białko 
sojowe, żywność oraz odżywki dla niemowląt na bazie mle-
ka lub zawierające mleko i/lub jego przetwory, mieszanki 
mleczne dla niemowląt, mleko modyfikowane, preparaty dla 
niemowląt nie zawierające laktozy, mieszanki mleko zastęp-
cze: mieszanki sojowe, mieszanki hydrolizowane, mieszanki 
aminokwasowe, preparaty do początkowego żywienia nie-
mowląt, mleko w proszku dla niemowląt, żywność z mlekiem 
w proszku dla niemowląt, suplementy diety dla niemowląt, 
kaszki mleczne i bezmleczne jako produkty do żywienia 
niemowląt i małych dzieci, żywność i odżywki dla dzieci 
do celów medycznych, napoje dla niemowląt i małych dzie-
ci, herbaty ziołowe do celów leczniczych, desery jogurtowe 
dla niemowląt i małych dzieci, mleko oraz napoje mleczne 
lub z przewagą mleka dla niemowląt i małych dzieci, desery 
mleczne zawierające owoce dla niemowląt i małych dzie-
ci, twarożki z różnymi dodatkami dla niemowląt i małych 
dzieci, gotowe posiłki obiadowe dla niemowląt i małych 
dzieci zawierające: warzywa, mięso, ryby, drób, owoce, go-
towe mieszanki warzywne dla niemowląt i małych dzieci, 
gotowe mieszanki owocowe dla niemowląt i małych dzie-
ci, rosół (zupa) dla niemowląt i małych dzieci, gotowe zupy 
jarzynowe dla niemowląt i małych dzieci również z dodat-
kiem mięsa, chrupki owocowe dla niemowląt i małych dzieci, 

kompoty dla niemowląt i małych dzieci, 29 desery mleczne, 
napoje mleczne zawierające owoce, jogurty, jogurty zawie-
rające owoce, pudding mleczny, twarożki, sałatki warzywne, 
warzywa gotowane, desery owocowe, przekąski na bazie 
owoców, przeciery owocowe, sałatki owocowe, musy owo-
cowe, galaretki owocowe, gotowe posiłki zawierające mięso, 
warzywa,, 30 herbaty owocowe, herbaty zawierające spe-
cjalnie dobrane kompozycje ziół, napoje na bazie herbaty 
z owocowymi dodatkami smakowymi, budynie deserowe, 
puddingi do użytku jako desery, gotowe posiłki zawierające 
ryż, makaron, ryż i kasze na mleku, kleiki spożywcze na bazie 
mleka, ciastka dla dzieci, jogurty mrożone, 32 soki owocowe, 
mieszane soki owocowe, soki warzywne, soki owocowo-wa-
rzywne, napoje owocowe, nektary owocowe, napoje z soku 
warzywnego.

(210) 470552 (220) 2017 04 18
(731) SMYKALLA ZYGMUNT, Cisek
(540) REDTEST Rapid Diagnostic Tests

(531) 03.13.01, 05.03.11, 05.03.13, 26.11.01, 29.01.12, 27.05.01, 
27.05.10, 27.05.17

(510), (511) 5 biomarkery diagnostyczne do celów medycz-
nych, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, 
preparaty weterynaryjne, papier odczynnikowy do celów 
weterynaryjnych, testy diagnostyczne, 35 prowadzenie 
punktów sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących 
produktów: preparaty diagnostyczne do celów weterynaryj-
nych, preparaty weterynaryjne, biomarkery diagnostyczne 
do celów medycznych, papier odczynnikowy do celów we-
terynaryjnych, testy diagnostyczne.

(210) 472097 (220) 2017 05 25
(731) RENAULT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DACIA DUSTER CUP

(531) 18.01.07, 18.01.09, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 pojazdy mechaniczne i części do nich, po-
jazdy elektryczne, 35 usługi sprzedaży pojazdów mecha-
nicznych dla osób trzecich, usługi reklamowe i promocyjne 
dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, 36 usługi 
finansowe, usługi finansowe związane z udzielaniem kre-
dytów, usługi z zakresu ubezpieczeń, doradztwo w zakresie 
finansów i ubezpieczeń, usługi z zakresu leasingu środków 
transportu, 37 konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, 
41 organizowanie rajdów, tras i wyścigów samochodowych.
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(210) 472121 (220) 2017 05 25
(731) MEDIA SERWIS M. KRZOSEK SPÓŁKA JAWNA,  

Stara Błotnica
(540) MOJITO CLUB

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenie w żywność i napoje, ser-
wowanie żywności i napojów do bezpośredniej konsumpcji, 
usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, serwowanie napojów 
alkoholowych, usługi cateringu, udostępnianie, dostarczanie 
i rozpowszechnianie informacji o wymienionych usługach, 
informacja o wymienionych usługach.

(210) 472346 (220) 2017 05 30
(731) ZAKŁAD HODOWLI PSTRĄGA MYLOF SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zapora
(540) ZAKŁAD HODOWLI PSTRĄGA MYLOF

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 26.01.15, 26.01.18, 01.15.24, 
06.03.12, 03.09.01

(510), (511) 29 filety rybne, ikra rybia przetworzona, kawior, 
konserwowane ryby, konserwy rybne, potrawy z ryb do spo-
życia przez ludzi, ryby, żywność przygotowywana z ryb, 
31 ikra rybia, ryby żywe, 41 usługi związane z organizacją 
wypoczynku.

(210) 472448 (220) 2017 06 01
(731) MAJKA BARBARA WYTWÓRNIA I HANDEL 

ARTYKUŁÓW DLA ZWIERZĄT CANEGATTO, Zawonia
(540) cane gatto

(531) 03.01.06, 03.01.08, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 galanteria dla zwierząt domowych, smy-
cze, smycze skórzane, smycze gumowane, obroże, obroże 
skórzane, kagańce, kagańce skórzane, szelki dla psów, linki 
z regulacją długości do prowadzenia zwierząt domowych, 
odzież dla zwierząt domowych, gryzaki dla zwierząt domo-
wych na przykład bawełniane, 20 posłania dla zwierząt do-
mowych, poduszki dla zwierząt domowych, klatki i budy dla 
zwierząt domowych, 28 zabawki dla zwierząt domowych, 
31 karmy i pasze dla zwierząt domowych, suchary dla psów.

(210) 472587 (220) 2017 06 05
(731) KAMIR KAZIMIERZ KASPRZYCKI, MIROSŁAW RADECKI 

SPÓŁKA JAWNA, Kraków

(540) KAMIR

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów 
budowlanych, płyt budowlanych, płytek gresowych, profili 
dylatacyjnych, profili do schodów, profili do płytek, chemii 
budowlanej, mieszanin chemicznych do stosowania w prze-
myśle budowlanym, preparatów gruntujących do ścian 
i podłóg, zapraw budowlanych, klejów cementowych, mas 
cementowych, materiałów izolacyjnych, profili okapowych 
do balkonów i tarasów.

(210) 472709 (220) 2017 06 08
(731) MENDRY BARBARA, Warszawa
(540) GIRLS RULE

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 torby, 25 bielizna, czapki, spodnie, swetry, 
bluzki, bluzy, staniki sportowe, skarpety, stroje kąpielowe, 
kurtki, obuwie, piżamy, legginsy.

(210) 472775 (220) 2017 06 09
(731) KWIATEK ANDRZEJ, Jadów; KWIATEK GRZEGORZ, 

Jadów; ZYCH AGNIESZKA, Warszawa;  
WIĘTOŃ JUSTYNA, Warszawa

(540) Lody z Jadowa

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 08.01.18
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, batony lo-
dowe, mieszanki do lodów, desery lodowe, ciasta lodowe, 
lody, lodowe wyroby cukiernicze, lodowe słodycze, mrożo-
ne wyroby cukiernicze zawierające lody, napoje mrożone 
na bazie czekolady, na bazie kawy, na bazie kakao, napoje 
z lodów, napoje mrożone słodycze lodowe, sorbety, substy-
tuty lodów, 43 usługi w zakresie zaopatrywania w żywność 
i napoje, usługi łodziami, kawiarni, restauracji i barów, orga-
nizowanie przyjęć i bankietów, zapewnianie pomieszczeń 
na uroczystości.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 472914 (220) 2017 06 13
(731) THE COLD PRESSED JUICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) the cold pressed juices

(531) 27.05.01, 26.04.22
(510), (511) 29 desery orzechowo-owocowe na bazie orze-
chów i owoców świeżych oraz suszonych, desery mleczne, 
wykonane z produktów pochodzenia roślinnego, desery 
jogurtowe, mleczne, wykonane z produktów mlecznych, 
z muesli, na bazie sztucznego mleka, mieszanki owocowe, 
warzywne i mięsne, owoce w słoikach, kawałki owoców w sło-
ikach, desery owocowe, zupy, masło z orzechów, masło ara-
chidowe, masło kakaowe, masło migdałowe, masło kokosowe, 
masło z orzechów nerkowca, masło z pestek dyni i słoneczni-
ka, suszone owoce i suszone warzywa, ekstrakty spożywcze 
z owoców, warzyw, orzechów, nasion, trawy morskiej lub alg, 
żywność typu superfood, tj. preparowane orzechy, ziarna 
i pestki oraz konserwowe, suszone i gotowane owoce i warzy-
wa, przekąski na bazie owoców, przekąski z owoców, przeką-
ski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie mięsa, przekąski 
warzywne, chipsy warzywne, sałatki, batony na bazie orze-
chów, pasty warzywne, pasty z soi, pasty z warzyw strączko-
wych, koncentraty wanilii, koncentraty pomidorowe [purée], 
koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, 30 desery 
gotowe, desery owocowe [wyroby cukiernicze i słodycze], 
ciasteczka ryżowe, ciastka owsiane, ciastka ryżowe [senbei], 
ciasto na bazie jaj, ciasto z przyprawionymi owocami, musy, 
musy deserowe owocowe, musy owocowe (słodycze), musy 
owocowe (wyroby cukiernicze), musy z daktyli, desery lodo-
we, posypki do słodyczy, posypki do deserów, słodkie posypki, 
ciasta [słodkie lub słone], słodkie wyroby piekarnicze, słodkie 
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze, ciasta zawierające 
mięso, przekąski sezamowe, przekąski czekoladowe, przekąski 
z produktów zbożowych, przekąski na bazie ryżu, przekąski 
na bazie soi, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie 
pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski wytwarzane 
z muesli, przekąski na bazie tofu, mieszanki przekąsek składa-
jące się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, 
batony zbożowe, batony czekoladowe, batony na bazie dak-
tyli, batony na bazie owoców suszonych, batony ze świeżymi 
owocami, batony z superfood, wyroby cukiernicze na bazie 
mąk pełnoziarnistych bez dodatku cukru rafinowanego, ka-
napki na bazie własnego pieczywa, owsianki, kasza na wodzie, 
owsianka ryżowa, koncentraty warzywne stosowane jako 
przyprawy, koncentraty ziołowe, koncentraty z suszonych ziół 
i kwiatów, miód, kakao, kawa, herbata, batony odżywcze, ener-
getyczne, proteinowe i do przyrostu wagi, w tym batony zastę-
pujące posiłki i wyroby cukiernicze stosowane w dziedzinach 
zdrowia, fitnessu i dobrego samopoczucia psychofizycznego, 
batony musli i fitness z polewą czekoladową i bez polewy cze-
koladowej, napary ziołowe, 32 soki wyciskane na zimno, soki, 
soki owocowe, soki z warzyw, mieszanki soków owocowych 
i mieszanki soków warzywnych, smoothies (napoje), napoje 
owocowe smoothie, miksowane owoce (koktajle smoothie), 
soki owocowe świeżo wyciskane, napoje owocowe, koktajle 
owocowe, koktajle warzywne, koktajle na bazie mleka roślin-
nego, koktajle na bazie superfood, koncentraty soków owoco-

wych, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich następujących 
towarów: mieszanki deserowe, desery, desery gotowe, desery 
owocowe [wyroby cukiernicze i słodycze], mieszanki owoco-
we, warzywne i mięsne, ciasteczka ryżowe, ciastka owsiane, 
ciastka ryżowe [senbei], ciasto na bazie jaj, ciasto z przypra-
wionymi owocami, owoce w słoikach, kawałki owoców w sło-
ikach, musy owocowe, musy, desery owocowe, zupy, masła 
orzechowe ogółem, suszone owoce i suszone warzywa, eks-
trakty spożywcze z owoców, warzyw, orzechów, nasion, trawy 
morskiej lub alg, żywność typu superfood, tj. preparowane 
orzechy, ziarna i pestki oraz konserwowe, suszone i gotowa-
ne owoce i warzywa, posypki do słodyczy, posypki do dese-
rów, słodkie posypki, ciasta [słodkie lub słone], słodkie wyroby 
piekarnicze, słodkie wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze, 
ciasta zawierające mięso, produkty o charakterze przekąsek, 
batony jako przekąski, przekąski, zdrowe przekąski, owsianki, 
kasza na wodzie, owsianka ryżowa, koncentraty warzywne 
i owocowe, żywność typu superfood, tj. surowy miód i surowe 
kakao, kawa, herbata, batony odżywcze, energetyczne, prote-
inowe i do przyrostu wagi, w tym batony zastępujące posiłki 
i wyroby cukiernicze stosowane w dziedzinach zdrowia, fit-
nessu i dobrego samopoczucia psychofizycznego, batony 
musli, energetyczne, proteinowe i fitness z polewą czekola-
dową i bez polewy czekoladowej, napary ziołowe, sałatki, soki 
wyciskane na zimno, soki, soki owocowe, soki warzywne, soki 
z warzyw, mieszanki soków owocowych i mieszanki soków 
warzywnych, smoothies (napoje), napoje owocowe smoothie, 
miksowane owoce (koktajle smoothie), soki owocowe świe-
żo wyciskane, napoje owocowe pozwalające potencjalnemu 
odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować 
te towary w sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stronie 
internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za po-
średnictwem systemu telezakupów, wykorzystując, zamówie-
nie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, 
43 usługi restauracyjne świadczone w lokalach zajmujących 
się sprzedażą żywności, napojów alkoholowych i innych na-
pojów bezalkoholowych, usługi kateringowe online, katering, 
usługi dostawy żywności i napojów, usługi planowania menu 
online, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi zwią-
zane z zapewnieniem mieszkań i pokoi w hotelach, pensjona-
tach lub innych instytucjach zapewniających czasowe zakwa-
terowanie (ośrodkach spa, klinikach, domach opieki), usługi 
zaopatrzenia w napoje i żywność.

(210) 473006 (220) 2017 06 16
(731) KOSECKI PAWEŁ, Łoziska
(540) ettito

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 aktówki, kufry bagażowe, etui na klucze, ku-
fry bagażowe, kufry i walizki, pasy do bagażu, pasy na ramię 
ze skóry, portmonetki i portfele, teczki i aktówki, torby, torby 
podróżne [podręczne], torebki, walizki, walizy, parasole i pa-
rasolki przeciwsłoneczne, plecaki, 25 odzież, obuwie, nakry-
cia głowy, bielizna, paski, rękawiczki, skarpetki, pończochy, 
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
i usług pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupo-
wać w hurtowni i sklepach z artykułami odzieżowymi i obu-
wiem, oferowanie w celu sprzedaży i sprzedaż w sklepach, 
hurtowniach i za pomocą Internetu obuwia, odzieży, nakryć 
głowy i galanterii skórzanej i tekstylnej.
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(210) 473081 (220) 2017 06 19
(731) MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Warszawa
(540) MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

(531) 04.02.11, 23.01.01, 23.01.25, 24.01.08, 24.09.05, 27.05.01, 
29.01.15, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07

(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geo-
dezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wago-
we, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, 
do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewo-
dzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania 
i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, prze-
syłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne 
nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne 
nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny 
liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, progra-
my komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, 16 papier 
i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały 
biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały 
dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biu-
rowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażo-
we (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 
albumy, bloczki do pisania, bloki listowe (papeteria), broszury, 
czasopisma (periodyki), kalendarze, karty pocztowe, katalogi, 
komiksy, książki, mapy, materiały piśmienne, nalepki, naklejki 
(materiały piśmienne), notatniki, notesy, plakaty, przybory do pi-
sania (materiały piśmienne), przybory szkolne, ulotki, wyroby 
z kartonu, a mianowicie: afisze, aktówki, teczki, maty, podkładki 
na biurko, podpórki do książek, podkładki pod kufle do piwa, 
figurki, pojemniki na ołówki, pudełka, pudła, skoroszyty, torby, 
tuby, etykiety, plansze, bieżniki stołowe, okładki, obwoluty, osło-
ny na doniczki, wypełnienia, zakładki do książek, znaczki pocz-
towe, 18 aktówki, teczki, torby, torby podróżne, plecaki, parasol-
ki, etui na klucze, etui na karty kredytowe (portfele), pojemniki 
na wizytówki, 21 wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 
a mianowicie: filiżanki, kubki, kufle, miski, naczynia, patery, pół-
miski, podkładki pod szklanki i garnki, pieprzniczki, solniczki, 
zestawy do przypraw, pojemniki, przybory kuchenne, pudełka, 
tace, skarbonki, salaterki, talerze, wazony, figurki, puchary, statu-
etki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 ozdobne plakietki, 
naszywki, artykuły pasmanteryjne, lamety (ozdoby odzieży), 
wyszywanki, smycze [paski] do noszenia, 28 gry i zabawki, arty-
kuły sportowe i gimnastyczne, 35 reklama, zarządzanie w dzia-
łalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, 
prace biurowe, organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, pokazy towarów, produkcja filmów rekla-
mowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama zewnętrzna, roz-
powszechnianie reklam, zestawienia statystyczne, wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, usługi w zakresie informacji o działalności gospo-
darczej, informacji handlowej, prowadzenie aukcji publicznych, 
usługi w zakresie badania rynku, badania opinii, badania w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, doradztwo oraz pomoc w za-
kresie organizowania, prowadzenia i kierowania działalnością 
gospodarczą, doradztwo handlowe, edycja tekstów i dystrybu-
cja materiałów reklamowych, prowadzenie biur pośrednictwa 
pracy, 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, admi-
nistrowanie domami czynszowymi, organizowanie wynajmu 

nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, zbiórki fundu-
szy na cele dobroczynne, zarządzanie nieruchomością, 38 te-
lekomunikacja, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp 
do Internetu, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 
organizowanie podróży, przewożenie, usługi taksówek, usługi 
kierowców, usługi car-sharingu, wynajem samochodów, wy-
najmowanie miejsc parkingowych, transport pasażerski, trans-
port tramwajowy, transport rzeczny, 41 nauczanie, kształcenie, 
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie 
informacji o edukacji, o rekreacji oraz o imprezach kulturalnych 
i rozrywkowych, organizacja i prowadzenie nauczania, obozów 
edukacyjnych, wakacyjnych i sportowych, kongresów, konfe-
rencji, sympozjów, zjazdów, seminariów, spotkań, festynów, 
pracowni specjalistycznych, konkursów edukacyjnych lub roz-
rywkowych, wystaw o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, 
zawodów sportowych, imprez kulturalnych i rozrywkowych, 
imprez miejskich, koncertów, spektakli (impresariat), loterii, 
pokazów mody, balów, prowadzenie przedszkoli, szkół, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, wynajmowanie stadionów, sal 
sportowych i widowiskowych, doradztwo zawodowe (porady 
w zakresie edukacji lub kształcenia), komputerowe przygoto-
wanie materiałów do publikacji, publikacje elektroniczne on-
-line książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi biblioteczne, usługi 
w zakresie oświaty, udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, usługi dys-
trybucji biletów (rozrywka), usługi reporterskie, 42 usługi karto-
graficzne, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, 
badania geologiczne, pomiary geodezyjne, projektowanie 
budowlane, projektowanie urbanistyczne, usługi konsultacyjne 
dotyczące architektury, usługi architektoniczne, 43 usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, 
organizacja i prowadzenie żłobków dla dzieci, 44 usługi związa-
ne z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi medycz-
ne, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, placówki 
rekonwalescencji, sanatoria, ośrodki zdrowia, szpitale, świadcze-
nie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, organizacja 
i prowadzenie służby zdrowia, prowadzenie domów opieki 
społecznej, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi świadczone 
przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczegól-
nych osób, a mianowicie: opieka nad dziećmi, opieka zastępcza, 
usługi w zakresie opieki, biura rzeczy znalezionych, dostarczanie 
odzieży dla osób w potrzebie [usługi charytatywne], informacje 
w zakresie mody, usługi urzędników udzielających ślubu, usługi 
serwisów społecznościowych online, wypożyczanie odzieży, 
doradztwo w zakresie relacji osobistych, poszukiwania gene-
alogiczne, usługi doradcze w zakresie prewencji kryminalnej, 
usługi w zakresie ochrony osobistej, ochrony mienia, doradztwo 
w sprawach bezpieczeństwa publicznego.

(210) 473082 (220) 2017 06 19
(731) MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Warszawa
(540) 
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(531) 04.02.11, 24.01.08, 24.09.05, 29.01.15, 23.01.01, 23.01.25
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, 16 papier i karton, druki, materiały in-
troligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów 
biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle 
malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem 
mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem 
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, albumy, 
bloczki do pisania, bloki listowe (papeteria), broszury, cza-
sopisma (periodyki), kalendarze, karty pocztowe, katalogi, 
komiksy, książki, mapy, materiały piśmienne, nalepki, naklej-
ki (materiały piśmienne), notatniki, notesy, plakaty, przybory 
do pisania (materiały piśmienne), przybory szkolne, ulotki, 
wyroby z kartonu, a mianowicie: afisze, aktówki, teczki, maty, 
podkładki na biurko, podpórki do książek, podkładki pod 
kufle do piwa, figurki, pojemniki na ołówki, pudełka, pudła, 
skoroszyty, torby, tuby, etykiety, plansze, bieżniki stołowe, 
okładki, obwoluty, osłony na doniczki, wypełnienia, zakładki 
do książek, znaczki pocztowe, 18 aktówki, teczki, torby, tor-
by podróżne, plecaki, parasolki, etui na klucze, etui na karty 
kredytowe (portfele), pojemniki na wizytówki, 21 wyroby 
szklane, porcelanowe i ceramiczne, a mianowicie: filiżanki, 
kubki, kufle, miski, naczynia, patery, półmiski, podkładki pod 
szklanki i garnki, pieprzniczki, solniczki, zestawy do przypraw, 
pojemniki, przybory kuchenne, pudełka, tace, skarbonki, sa-
laterki, talerze, wazony, figurki, puchary, statuetki, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 26 ozdobne plakietki, naszywki, ar-
tykuły pasmanteryjne, lamety (ozdoby odzieży), wyszywanki, 
smycze [paski] do noszenia, 28 gry i zabawki, artykuły spor-
towe i gimnastyczne, 35 reklama, zarządzanie w działalności 
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace 
biurowe, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, pokazy towarów, produkcja filmów reklamo-
wych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama zewnętrzna, 
rozpowszechnianie reklam, zestawienia statystyczne, wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie informacji 
o działalności gospodarczej, informacji handlowej, prowa-
dzenie aukcji publicznych, usługi w zakresie badania rynku, 
badania opinii, badania w dziedzinie działalności gospo-
darczej, doradztwo oraz pomoc w zakresie organizowania, 
prowadzenia i kierowania działalnością gospodarczą, do-
radztwo handlowe, edycja tekstów i dystrybucja materia-
łów reklamowych, prowadzenie biur pośrednictwa pracy, 
36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, admini-
strowanie domami czynszowymi, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, zbiórki fun-
duszy na cele dobroczynne, zarządzanie nieruchomością, 
38 telekomunikacja, łączność poprzez sieci komputerowe 
i dostęp do Internetu, 39 transport, pakowanie i składowanie 
towarów, organizowanie podróży, przewożenie, usługi tak-
sówek, usługi kierowców, usługi car-sharingu, wynajem sa-
mochodów, wynajmowanie miejsc parkingowych, transport 

pasażerski, transport tramwajowy, transport rzeczny, 41 na-
uczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kultu-
ralna, usługi w zakresie informacji o edukacji, o rekreacji oraz 
o imprezach kulturalnych i rozrywkowych, organizacja i pro-
wadzenie nauczania, obozów edukacyjnych, wakacyjnych 
i sportowych, kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów, 
seminariów, spotkań, festynów, pracowni specjalistycznych, 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wystaw o cha-
rakterze kulturalnym i edukacyjnym, zawodów sportowych, 
imprez kulturalnych i rozrywkowych, imprez miejskich, kon-
certów, spektakli (impresariat), loterii, pokazów mody, balów, 
prowadzenie przedszkoli, szkół, udostępnianie obiektów 
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu 
sportowego, wynajmowanie stadionów, sal sportowych 
i widowiskowych, doradztwo zawodowe (porady w zakre-
sie edukacji lub kształcenia), komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, publikacje elektroniczne on-line 
książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi biblioteczne, 
usługi w zakresie oświaty, udostępnianie publikacji elektro-
nicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, 
usługi dystrybucji biletów (rozrywka), usługi reporterskie, 
42 usługi kartograficzne, badania w zakresie ochrony śro-
dowiska naturalnego, badania geologiczne, pomiary geo-
dezyjne, projektowanie budowlane, projektowanie urbani-
styczne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi 
architektoniczne, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napo-
je, tymczasowe zakwaterowanie, organizacja i prowadzenie 
żłobków dla dzieci, 44 usługi związane z rolnictwem, ogrod-
nictwem i leśnictwem, usługi medyczne, porady medyczne 
dla osób niepełnosprawnych, placówki rekonwalescencji, 
sanatoria, ośrodki zdrowia, szpitale, świadczenie usług przez 
domy opieki nad starszymi ludźmi, organizacja i prowadze-
nie służby zdrowia, prowadzenie domów opieki społecznej, 
45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa i ochrony osób i mienia, usługi świadczone przez 
osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych 
osób, a mianowicie: opieka nad dziećmi, opieka zastępcza, 
usługi w zakresie opieki, biura rzeczy znalezionych, dostar-
czanie odzieży dla osób w potrzebie [usługi charytatywne], 
informacje w zakresie mody, usługi urzędników udzielają-
cych ślubu, usługi serwisów społecznościowych online, wy-
pożyczanie odzieży, doradztwo w zakresie relacji osobistych, 
poszukiwania genealogiczne, usługi doradcze w zakresie 
prewencji kryminalnej, usługi w zakresie ochrony osobistej, 
ochrony mienia, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa 
publicznego.

(210) 473085 (220) 2017 06 19
(731) MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Warszawa
(540) PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

(531) 04.02.11, 23.01.01, 23.01.25, 24.01.08, 24.09.05, 27.05.01, 
29.01.15, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07

(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
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obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, 
kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania 
danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, 16 papier i karton, druki, materiały intro-
ligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biu-
rowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle malar-
skie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), 
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki dru-
karskie, matryce do druku ręcznego, albumy, bloczki do pisa-
nia, bloki listowe (papeteria), broszury, czasopisma (periodyki), 
kalendarze, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, mapy, 
materiały piśmienne, nalepki, naklejki (materiały piśmienne), 
notatniki, notesy, plakaty, przybory do pisania (materiały pi-
śmienne), przybory szkolne, ulotki, wyroby z kartonu, a mia-
nowicie: afisze, aktówki, teczki, maty, podkładki na biurko, 
podpórki do książek, podkładki pod kufle do piwa, figurki, 
pojemniki na ołówki, pudełka, pudła, skoroszyty, torby, tuby, 
etykiety, plansze, bieżniki stołowe, okładki, obwoluty, osłony 
na doniczki, wypełnienia, zakładki do książek, znaczki poczto-
we, 18 aktówki, teczki, torby, torby podróżne, plecaki, parasolki, 
etui na klucze, etui na karty kredytowe (portfele), pojemniki 
na wizytówki, 21 wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 
a mianowicie: filiżanki, kubki, kufle, miski, naczynia, patery, pół-
miski, podkładki pod szklanki i garnki, pieprzniczki, solniczki, 
zestawy do przypraw, pojemniki, przybory kuchenne, pudeł-
ka, tace, skarbonki, salaterki, talerze, wazony, figurki, puchary, 
statuetki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 ozdobne 
plakietki, naszywki, artykuły pasmanteryjne, lamety (ozdoby 
odzieży), wyszywanki, smycze [paski] do noszenia, 28 gry i za-
bawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, 35 reklama, zarzą-
dzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności 
handlowej, prace biurowe, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, produkcja fil-
mów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama ze-
wnętrzna, rozpowszechnianie reklam, zestawienia statystycz-
ne, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie informacji 
o działalności gospodarczej, informacji handlowej, prowadze-
nie aukcji publicznych, usługi w zakresie badania rynku, ba-
dania opinii, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
doradztwo oraz pomoc w zakresie organizowania, prowadze-
nia i kierowania działalnością gospodarczą, doradztwo han-
dlowe, edycja tekstów i dystrybucja materiałów reklamowych, 
prowadzenie biur pośrednictwa pracy, 36 usługi związane 
z majątkiem nieruchomym, administrowanie domami czyn-
szowymi, organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem 
powierzchni biurowej, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 
zarządzanie nieruchomością, 38 telekomunikacja, łączność 
poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, 39 trans-
port, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie po-
dróży, przewożenie, usługi taksówek, usługi kierowców, usługi 
car-sharingu, wynajem samochodów, wynajmowanie miejsc 
parkingowych, transport pasażerski, transport tramwajowy, 
transport rzeczny, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działal-
ność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie informacji o edu-
kacji, o rekreacji oraz o imprezach kulturalnych i rozrywkowych, 
organizacja i prowadzenie nauczania, obozów edukacyjnych, 
wakacyjnych i sportowych, kongresów, konferencji, sympo-
zjów, zjazdów, seminariów, spotkań, festynów, pracowni spe-
cjalistycznych, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
wystaw o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, zawodów 
sportowych, imprez kulturalnych i rozrywkowych, imprez 
miejskich, koncertów, spektakli (impresariat), loterii, pokazów 

mody, balów, prowadzenie przedszkoli, szkół, udostępnianie 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów 
i sprzętu sportowego, wynajmowanie stadionów, sal sporto-
wych i widowiskowych, doradztwo zawodowe (porady w za-
kresie edukacji lub kształcenia), komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, publikacje elektroniczne on-line 
książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tek-
stów innych niż teksty reklamowe, usługi biblioteczne, usługi 
w zakresie oświaty, udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, usługi dys-
trybucji biletów (rozrywka), usługi reporterskie, 42 usługi karto-
graficzne, badania w zakresie ochrony środowiska naturalne-
go, badania geologiczne, pomiary geodezyjne, projektowanie 
budowlane, projektowanie urbanistyczne, usługi konsultacyj-
ne dotyczące architektury, usługi architektoniczne, 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowa-
nie, organizacja i prowadzenie żłobków dla dzieci, 44 usługi 
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi 
medyczne, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, 
placówki rekonwalescencji, sanatoria, ośrodki zdrowia, szpita-
le, świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, 
organizacja i prowadzenie służby zdrowia, prowadzenie do-
mów opieki społecznej, 45 usługi prawne, usługi w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi 
świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb 
poszczególnych osób, a mianowicie: opieka nad dziećmi, 
opieka zastępcza, usługi w zakresie opieki, biura rzeczy zna-
lezionych, dostarczanie odzieży dla osób w potrzebie [usługi 
charytatywne], informacje w zakresie mody, usługi urzędni-
ków udzielających ślubu, usługi serwisów społecznościowych 
online, wypożyczanie odzieży, doradztwo w zakresie relacji 
osobistych, poszukiwania genealogiczne, usługi doradcze 
w zakresie prewencji kryminalnej, usługi w zakresie ochrony 
osobistej, ochrony mienia, doradztwo w sprawach bezpie-
czeństwa publicznego.

(210) 473265 (220) 2017 06 22
(731) KRĘGLEWSKA-PARAB KAROLINA, Warszawa
(540) bombaj masala

(531) 25.01.01, 27.05.01, 27.05.05, 28.19.99, 29.01.06, 29.01.05
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack bary], kafeterie 
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, 
rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi re-
stauracji washoku, usługi restauracyjne, wynajmowanie sal 
na zebrania.

(210) 473293 (220) 2017 06 23
(731) KRĘGLEWSKA-PARAB KAROLINA, Warszawa
(540) Bombaj Masala
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack bary], kafeterie 
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, 
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rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi re-
stauracji washoku, usługi restauracyjne, wynajmowanie sal 
na zebrania.

(210) 473396 (220) 2017 06 26
(731) LUBSKA JUSTYNA, PODZIMSKA MONIKA 

ADCONSULTING SPÓŁKA CYWILNA, Zabrze
(540) AD ADCONSULTING CENTRUM SZKOLEŃ I ROZWOJU

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenia biznesowe - kursy dla menagerów, 
szkolenia z zakresu działu sprzedaży - kursy dla handlowców, 
szkolenia edukacyjne - kursy pedagogiczne na instruktora 
praktycznej nauki zawodu oraz kursy na wykładowcę po-
zaszkolnych form kształcenia dorosłych, szkolenia w zakresie 
bezpieczeństwa - kursy z bezpieczeństwa i higieny pracy 
(BHP), szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycznym - szko-
lenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, .

(210) 473667 (220) 2017 07 03
 (310) 87289586 (320) 2017 01 04 (330) US
(731) Scrutinizer GmbH, Kassel, DE
(540) SCRUTINIZER
(510), (511) 9 oprogramowanie, 42 kontrola jakości, usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, testowanie, stwierdza-
nie autentyczności i kontrola jakości, doradztwo w zakresie 
zapewniania jakości, doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, 
usługi testowania wspomagane komputerowo, usługi testo-
wania diagnostycznego wspomagane komputerowo, testy 
kontroli jakości, przeprowadzanie testów kontroli jakości, opra-
cowywanie metod mierzenia i testowania, opracowywanie 
metod testowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obej-
mujące oprogramowanie do zarządzania jakością oprogramo-
wania, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania 
komputerowego, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania biznesowego nie do pobrania, umożliwia-
nie tymczasowego użytkowania oprogramowania opartego 
na wykorzystaniu sieci Web, umożliwianie tymczasowego 
użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web, 
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania 
online nie do pobrania do tworzenia witryn internetowych, 
usługi doradcze i rozwojowe dotyczące oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w zakresie testowania systemów 
aplikacyjnych, usługi hostingu oraz oprogramowanie jako 
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania, kontrola jakości 
w zakresie oprogramowania komputerowego, kontrola jakości 
w zakresie systemów komputerowych, wypożyczanie opro-
gramowania, kontrola jakości w zakresie systemów kompute-
rowych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(210) 473851 (220) 2017 07 07
(731) BIBA SŁAWOMIR, Wilamowice
(540) MONTE MARE

(531) 27.05.01, 06.01.04, 26.03.03, 26.03.04
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu lub hurtowni z artykułami 
takimi jak: konfekcja damska, konfekcja męska, odzież, odzież 
robocza, kurtki damskie, kurtki męskie, płaszcze, prochowce, 
bielizna, bluzki, garnitury, kombinezony, kostiumy kąpielowe, 
kostiumy, marynarki, okrycia wierzchnie, peleryny, spodnie, 
spódnice, sukienki, swetry, żakiety, konfekcja dziecięca, kurtki 
dziecięce, spodnie dziecięce, sukienki dziecięce, spódnicz-
ki, czapeczki, kaftaniki, śpioszki, koszulki, ubranka dziecięce, 
25 konfekcja damska, konfekcja męska, odzież, odzież robocza, 
kurtki damskie, kurtki męskie, płaszcze, prochowce, bielizna, 
bluzki, garnitury, kombinezony, kostiumy kąpielowe, kostiumy, 
marynarki, okrycia wierzchnie, peleryny, spodnie, spódnice, 
sukienki, swetry, żakiety, konfekcja dziecięca, kurtki dziecięce, 
spodnie dziecięce, sukienki dziecięce, spódniczki, czapeczki, 
kaftaniki, śpioszki, koszulki, ubranka dziecięce.

(210) 473888 (220) 2017 07 10
(731) GRUPA CERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) MO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej 
w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży towarów: 
armatura i ceramika sanitarna, płytki ceramiczne, glazura i te-
rakota, wyposażenie łazienek, wyposażenie wnętrz biurowych 
oraz mieszkalnych, chemia budowlana, niemetalowe oraz me-
talowe wyroby budowlane, meble, materiały do pokrywania 
podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, pokrycia 
ścian i sufitów, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, usługi 
w zakresie pośrednictwa handlowego polegające na koja-
rzeniu partnerów handlowych, pokazy towarów, handlowe 
wystawy oraz targi, usługi doradztwa handlowego i rekla-
mowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru 
produktów, usługi w zakresie design-managementu, 41 or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, semina-
riów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, 
konferencji, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń 
edukacyjnych i rozrywkowych, kształcenie ustawiczne, usłu-
gi w zakresie edukacji i nauczania, opracowywanie planów 
szkoleniowych, organizowanie wystaw, imprez oraz pokazów 
związanych z kulturą lub edukacją, publikowanie tekstów in-
nych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, doradz-
two w zakresie edukacji lub kształcenia, organizowanie i pro-
wadzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, 
organizowanie konkursów, gier losowych i loterii, usługi foto-
graficzne, 42 usługi architektów, designerów, doradców wy-
posażenia wnętrz w zakresie wyboru i doboru produktów dla 
wyposażenia wnętrz, usługi informacyjne dotyczące harmo-
nizacji kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania 
wnętrz oraz powierzchni zewnętrznych, wzornictwo przemy-
słowe, stylizacja, architektura, usługi projektowania basenów, 
obiektów publicznych oraz wnętrz, ekspertyzy w zakresie bu-
downictwa, wyposażenia i architektury wnętrz.

(210) 473903 (220) 2017 07 10
(731) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Millo di Pasta
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(531) 27.05.01, 29.01.14, 11.01.04, 09.01.10
(510), (511) 30 makarony.

(210) 473909 (220) 2017 07 10
(731) SEIRA INVESTMENTS LTD, Limassol, CY
(540) SealCo

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 6 aluminium, stopy aluminium w postaci blo-
ków, gąsek, aluminiowe stopy odlewnicze i odtleniacze 
w postaci gąsek, piramidek i granulek, blachy i taśmy, odlewy 
ciśnieniowe i kokilowe z aluminium i stopów aluminium.

(210) 473984 (220) 2017 07 11
(731) PISZCZEK JAKUB, Toruń
(540) 

(531) 24.17.25, 25.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi wsparcia prawnego, 
doradztwo prawne.

(210) 473991 (220) 2017 07 12
(731) ALT STUCKATEUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) Bau Stone

(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.05.02
(510), (511) 19 zaprawy budowlane, zaprawy klejące, hy-
droizolujące do celów budowlanych, zaprawy (wylewki) 
samopoziomujące, elementy wykończeniowe budowla-
ne, niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, fugi 
do spoinowania płytek, betonowe i gipsowe elementy deko-
racyjne, zaprawy klejące do systemów dociepleń budynków 
jako zaprawy budowlane, zaprawy do murowania gazobeto-
nu, tynki akrylowe i mineralne.

(210) 474090 (220) 2017 07 13
(731) BYRSKI ADAM, Ponikiew
(540) SLAVA

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły piśmiennicze, 
materiały piśmienne, kalendarze, kalkomanie przylepne, ko-
perty [artykuły piśmienne], książki, materiały do rysowania, 

materiały drukowane, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 
notatniki [notesy], okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], 
papier, papier do pakowania prezentów, papier do pisania 
[listowy], przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, 
publikacje drukowane, teczki na dokumenty [artykuły biu-
rowe], teczki papierowe, torebki do pakowania [koperty, 
woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, zeszyty, 18 tor-
by, torby wykonane ze skóry, torebki damskie, torebki wy-
konane ze skóry, torby podróżne, torby podróżne wykonane 
ze skóry, torby na zakupy, walizki, plecaki, 25 odzież, odzież 
codzienna, odzież męska, odzież damska, odzież dziecięca, 
bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, koszule, spodnie, chusty 
[odzież], krawaty, bielizna, bielizna damska, bielizna dla męż-
czyzn, bielizna nocna, apaszki [chustki], swetry [odzież], paski 
[odzież], paski skórzane [odzież], spódnice, sukienki damskie, 
podomki [szlafroki], czapki bez daszków, czapki z daszkiem, 
opaski na głowę, obuwie, obuwie damskie, obuwie mę-
skie, obuwie dziecięce, obuwie sportowe, obuwie plażowe, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi 
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży koresponden-
cyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących 
towarów: artykuły biurowe, artykuły piśmiennicze, materiały 
piśmienne, kalendarze, kalkomanie przylepne, koperty [arty-
kuły piśmienne], książki, materiały do rysowania, materiały 
drukowane, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatni-
ki [notesy], okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], papier, 
papier do pakowania prezentów, papier do pisania [listowy], 
przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje 
drukowane, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], teczki 
papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z pa-
pieru lub tworzyw sztucznych, zeszyty, torby, torby wyko-
nane ze skóry, torebki damskie, torebki wykonane ze skóry, 
torby podróżne, torby podróżne wykonane ze skóry, torby 
na zakupy, walizki, plecaki, odzież, odzież codzienna, odzież 
męska, odzież damska, odzież dziecięca, bluzki, bluzki z krót-
kimi rękawami, koszule, spodnie, chusty [odzież], krawaty, 
bielizna, bielizna damska, bielizna dla mężczyzn, bielizna 
nocna, apaszki [chustki], swetry [odzież], paski [odzież], pa-
ski skórzane [odzież], spódnice, sukienki damskie, podomki 
[szlafroki], czapki bez daszków, czapki z daszkiem, opaski 
na głowę, obuwie, obuwie damskie, obuwie męskie, obuwie 
dziecięce, obuwie sportowe, obuwie plażowe.

(210) 474094 (220) 2017 07 13
(731) KRZYŻANOWSKI ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ROMAR, 
Człopa

(540) ROMAR

(531) 25.01.09, 25.01.10, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 drewniane płyty budowlane, krokwie drew-
niane, belki drewniane, słupy drewniane, krokwie dacho-
we, płyty dachowe [z drewna], deski dachowe [z drewna], 
niemetalowe panele dachowe, drewniane deski sufitowe, 
drewniane ściany palowe, drewniane wiązary dachowe, nie-
metalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe 
belki stropowe, niemetalowe domy prefabrykowane, nieme-
talowe domy modułowe, przenośne konstrukcje drewniane, 
niemetalowe szkielety konstrukcyjne do budynków, 37 usłu-
gi budowlane i konstrukcyjne, konstrukcja budynków, mon-
taż [instalacja] konstrukcji budynków, prace konstrukcyjne 
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domów z prefabrykatów, montaż belkowania dachu, usłu-
gi instalacji dachów, naprawa dachów, budowa stropów, 
42 usługi projektowania architektonicznego, usługi w zakre-
sie projektowania domów, usługi w zakresie projektowania 
budynków.

(210) 474136 (220) 2017 07 14
(731) FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 474172 (220) 2017 07 14
(731) SHERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) SHERO

(531) 27.05.01, 17.02.01, 17.02.02
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, suplementy diety 
zawierające białko, odżywcze suplementy diety, mineralne 
suplementy diety, suplementy diety zawierające mleczko 
pszczele, suplementy diety zawierające kazeinę, suplemen-
ty diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety za-
wierające propolis, suplementy diety zawierające lecytynę, 
suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety 
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające enzymy, 
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety 
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające 
drożdże.

(210) 474174 (220) 2017 07 15
(731) ŁUPKOWSKI MICHAŁ SAUNA CENTRUM, Warszawa
(540) sauna CENTRUM

(531) 29.01.14, 02.09.19, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 9 aparatura kontrolna do bojlerów i saun, urzą-
dzenia do regulacji ciepła, termostaty, wskaźniki temperatu-
ry, 11 elementy grzejne, bojlery, grzejniki, kabiny przenośnie 
do łaźni, kabiny natryskowe, urządzenia do kąpieli w gorą-
cym powietrzu, urządzenia do klimatyzacji, kominki domo-
we, miski klozetowe, natryski, prysznice, piece do sauny, pie-
ce kąpielowe, podgrzewacze powietrza, aparatura na gorące 
powietrze, instalacje do sauny, toalety WC, umywalki, toalety 

przenośne, wanny, wanny z wirowym ruchem wody, wo-
dotryski ozdobne, wyciągi wentylacyjne, 19 drewniane ele-
menty stanowiące wyposażenie sauny, 37 usługi w zakresie 
budowania i wyposażania saun.

(210) 474176 (220) 2017 07 15
(731) DOM LEKARSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin
(540) DR.BOX
(510), (511) 10 aparaty i przyrządy do celów medycznych, 
ciśnieniomierze do celów medycznych.

(210) 474265 (220) 2017 07 18
(731) E-COMMERCE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) eltrox taniej i bezpieczniej

(531) 26.05.01, 26.05.09, 26.02.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy 
dźwiękowe, anteny, akumulatory elektryczne, baterie elek-
tryczne chipy jako układy scalone, chipy z kodem UNA, cen-
trale alarmowe, czujniki, czujniki alarmowe, czytniki jako 
sprzęt przetwarzania danych, czytniki znaków optycznych, 
czytniki zbliżeniowe i osprzęt pomocniczy, dyktafony, dyski 
i nośniki do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe, 
nośniki informacji i danych magnetyczne i optyczne, dyski 
magnetyczne, dyski optyczne, CD-ROMy, odtwarzacze płyt 
kompaktowych, DVD i kaset, dzwonki alarmowe elektryczne, 
głośniki, wzmacniacze, części i akcesoria do urządzeń komu-
nikacyjnych, części i akcesoria do urządzeń audio, urządzenia 
do nagłaśniania, urządzenia do rejestrowania i transmisji 
dźwięku, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elek-
tryczne urządzenia kontrolno-sterujące, instalacje elektrycz-
ne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami 
przemysłowymi, kable i przewody elektryczne, kable kon-
centryczne, zasilacze elektryczne, akcesoria do kabli i prze-
wodów takie jak złącza, wtyki i gniazda do kabli i przewo-
dów, przewody do zastosowań w instalacjach urządzeń alar-
mowych, kamery przemysłowe, kamery obrotowe, sterowni-
ki i obrotnice do kamer przemysłowych, atrapy kamer prze-
mysłowych, karty magnetyczne zakodowane, karty z ukła-
dem scalonym lub mikroprocesorem, kasety video, kodery 
magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, kom-
putery, ładowarki, odtwarzacze kasetowe, magnetofony, ma-
gnetofony kasetowe bez wzmacniacza mocy, magnetofony 
taśmowe, magnetowidy, magnetyczne karty identyfikujące, 
mikrofony, media konwertery, wideo konwertery, modulato-
ry telewizyjne, monitory, monitory ekranowe, monitory jako 
hardware komputerowy, monitory bezprzewodowe, nadaj-
niki sygnałów elektronicznych, obiektywy, obiektywy do ka-
mer, odbiorniki audio video, pamięci komputerowe, pamięci 
zewnętrzne USB, programy komputerowe jako software ła-
dowalny, programy komputerowe nagrane, nagrane progra-
my komputerowe sterujące, przedłużacze USB i przełączniki, 
przenośne odtwarzacze mediów, przenośny radiowy sprzęt 
nadawczo-odbiorczy, przyciski napadowe, przyciski zwalnia-
jące drzwi, przyrządy obserwacyjne, publikacje elektronicz-
ne jako moduły ładowalne, radary, radia i odbiorniki radiowe, 
rejestratory cyfrowe, routery, sprzęt radiotelefoniczny, bez-
przewodowe systemy obserwacyjne, w tym cyfrowe, syste-
my stacji monitoringu, oprogramowanie do stacji monitoru-
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jących nagrane lub jako software ładowalny, sygnalizatory 
alarmowe, sterowniki do bram i rolet, układy scalone, układy 
scalone jako systemy alarmowe, switche, transpondery, urzą-
dzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do przetwarza-
nia informacji, urządzenia GPS, urządzenia telewizyjne, urzą-
dzenia telefoniczne, urządzenia projekcyjne, urządzenia i no-
śniki danych do cyfrowej rejestracji obrazu, wykrywacze, 
detektory, wideomofony, domofony, interkomy, wykrywacze 
przedmiotów metalowych, zamki elektryczne, szyfrowe 
zamki elektryczne, zwory elektromagnetyczne i elektroza-
czepy, zasilacze, odbiorniki stereo, tunery, urządzenia nagry-
wające stereo, odtwarzacza i urządzenia rejestrujące dla mini 
dysków, odtwarzacze i urządzenia rejestrujące z pamięcią 
cyfrową, urządzenia wyrównawcze, słuchawki na uszy, syste-
my teatru domowego włączające wzmacniacze i systemy 
głośnomówiące lub systemy ze słuchawkami na uszy, zesta-
wy telewizyjne, zestawy telewizyjne z monitorem ekrano-
wym (CRT), zestawy telewizyjne z wyświetlaczem ciekłokry-
stalicznym (LCD), projekcyjne zestawy telewizyjne, zestawy 
telewizyjne z ekranami plazmowymi, cyfrowe tunery telewi-
zyjne, urządzenia LCD, urządzenia konwertujące sygnał 
na obraz (STB), urządzenia video do nagrywania i odtwarza-
nia, odtwarzacze i urządzenia nagrywające taśm video, od-
twarzacze dysków video, kamery video, cyfrowe kamery 
obrazu statycznego i obrazu filmowego, odtwarzacze i urzą-
dzenia rejestrujące DVD, odtwarzacze i urządzenia rejestrują-
ce HDD, odtwarzacze i urządzenia rejestrujące HD DVD, od-
twarzacze i urządzenia rejestrujące do dysków w technologii 
Blue-ray, komputery, monitory do komputerów, sprzęt pery-
feryjny do komputerów, urządzenia i instalacje do monitoro-
wania, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, antywłama-
niowe, sygnalizatory akustyczne, elektryczne dzwonki sy-
gnalizacyjne, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, 
kable koncentryczne i elektryczne, kamery wideo, kamery 
wideo zespolone z magnetofonem, łączniki elektryczne, 
optyczne włókna przewodzące promienie świetlne, światło-
wody, przekaźniki elektryczne, urządzenia do rejestrowania 
przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia telewizyjne, kom-
putery, komputerowe urządzenia peryferyjne, urządzenia 
do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do przetwarzania 
informacji współpracujące z komputerami w zakresie przeka-
zywania dźwięku i obrazu, urządzenia i instalacje do monito-
rowania, elektryczne i elektroniczne zabezpieczenia i wypo-
sażenia antywłamaniowe i antynapadowe banków, obiek-
tów handlowych, przemysłowych, lokali mieszkalnych, zesta-
wy automatyki do wyposażenia zabezpieczającego, urzą-
dzenia sygnalizacyjne, alarmowe, antywłamaniowe, czujniki 
elektroniczne, telewizja przemysłowa pod dozorem, urzą-
dzenia ostrzegające, systemy alarmowe, kontrole dostępu, 
rejestratory przemysłowe, urządzenia do archiwizacji obrazu 
i dźwięku i wizualizacji, monitory przemysłowe, urządzenia 
przemysłowe kamery, obiektywy, nagrywarki, akcesoria, 
osprzęt o oprogramowanie do wyżej wymienionych urzą-
dzeń, wszystkie wyżej wymienione towary przeznaczone 
do użytku wyłącznie dziedzinie telewizji przemysłowej, 
35 usługi ogłoszeń elektronicznych poprzez łącza telekomu-
nikacyjne, reklama za pośrednictwem Internetu, dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
zgromadzenie na stronach internetowych na rzecz osób 
trzecich ilustracji i tekstów pokazujących i opisujących różne 
towary lub usługi pozwalające te towary lub usługi swobod-
nie oglądać i kupować, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich za pośrednictwem Internetu, usługi wyszukiwania infor-
macji za pośrednictwem Internetu, badania rynku za pośred-
nictwem Internetu, usługi informacji statystycznych za po-
średnictwem Internetu, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi za pośrednictwem Internetu, sprzedaż i oferowanie 

towarów takich jak sprzętu komunikacyjnego i łącznościo-
wego oraz systemów telewizji przemysłowej, monitoringu, 
alarmowych i przeciwwłamaniowych za pośrednictwem In-
ternetu, sprzedaż i oferowanie usług serwisowania sprzętu 
komunikacyjnego i łącznościowego oraz systemów telewizji 
przemysłowej, monitoringu, alarmowych i przeciwwłama-
niowych za pośrednictwem Internetu, usługi outsourcingu 
w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi zarządza-
nia sprzedażą, 37 usługi w zakresie instalowania i napraw 
urządzeń elektrycznych, naprawa i konserwacja artykułów 
użytku domowego i osobistego, dystrybucja i serwisowanie 
sprzętu i systemów telewizji przemysłowej i systemów alar-
mowych, serwisowanie monitoringu i systemów przeciw-
włamaniowych, instalacja sprzętu komunikacyjnego, konser-
wacja sprzętu łącznościowego, 39 usługi transportowe 
na rzecz osób trzecich, dostarczania towarów na zamówie-
nie, pakowanie i składowanie towarów, 42 aktualizowanie 
oprogramowania komputerowego, audyt energetyczny, do-
radztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, usługi i do-
radztwo w zakresie projektowania i ulepszania sprzętu oraz 
oprogramowania komputerowego, testowanie sprzętu kom-
puterowego, usługi przesyłania informacji tekstowej, obrazo-
wej i głosowej poprzez łącza telekomunikacyjne i interneto-
we, połączenie ze światową siecią komputerową poprzez łą-
cza telekomunikacyjne, łączność poprzez sieć światłowo-
dów, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputero-
wej i telekomunikacyjnej, usługi badawcze i wdrożeniowe 
w dziedzinie Internetu i usług multimedialnych, usługi kon-
sultacyjne w zakresie zapewniania korzystania i dostępu  
z/do usług dotyczących komunikowania się i informacji „on-
-line”, usługi konsultacyjne oraz usługi w zakresie rozwijania 
projektowania techniki internetowej, sprzętu komputerowe-
go i oprogramowania komputerowego, usługi instalacji pro-
gramów komputerowych.

(210) 474351 (220) 2017 07 19
(731) GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) T-REX
(510), (511) 8 narzędzia ręczne, obsługiwane ręcznie, nie-
elektryczne narzędzia ręczne, szydła, siekiery, toporki, siekier-
ki, przyrządy do cięcia, sierpaki, wiertła, wiertarki (narzędzia 
ręczne), przyrządy do ostrzenia ostrzy, ostrza (noże) do stru-
gów, ostrzałki (narzędzia ręczne), ostrza (narzędzia ręczne), 
świdry, oplatarki (narzędzia ręczne), otwieracze do puszek 
(nieelektryczne), dłutka do uszczelniania, punktaki, dłuta, 
rębarki, zaciski dla stolarzy lub bednarzy, topory rzeźnicze, 
ośniki, wiertła ręczne, dłuta, żłobaki, pompy ręczne, topor-
ki, dłuta do otworów, dłuta gniazdowe, nożyczki, nożyce, 
nożyce (narzędzia ręczne), ostrza nożyc, wiertarki piersiowe 
(korby do świdrów), narzędzia ręczne ze stali narzędziowej, 
przebijaki (narzędzia ręczne), przebijaki gwoździowe, pilni-
ki igłowe (narzędzia ręczne), cęgi do cięcia drutu, dziurka-
cze (narzędzia ręczne), dziurkacze do numerowania, strugi, 
szczypce płaskie, piły (narzędzia ręczne), piły do metalu, piły 
do drewna, piły kątowe, piły kabłąkowe, piły wyrzynarki, 
ostrza do pił (części narzędzi ręcznych), uchwyty do pił, ob-
sady do pił ręcznych, obudowy na piły ręczne, gwintownice, 
matryce, przedłużacze do korb do gwintowników, śrubokrę-
ty, ostrzałki, stal ostrzowa, osełki, kamienie szlifierskie, tarcze 
ścierne (narzędzia ręczne), młoty kowalskie, szpatułki, młotki 
do rozbijania kamienia, kamienie szlifierskie, kółka ręczne, 
pokrętki do gwintowników, gwintownice, szczypce, szczyp-
ce płaskie, kielnie wykończeniowe, kielnie, packi metalowe, 
przyrządy do cięcia rur, pincety, imadła, klucze maszynowe 
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nastawne, zestawy kluczy maszynowych, zamocowania i ak-
cesoria (części narzędzi), klucze maszynowe nastawne (na-
rzędzia ręczne), klucze mechaniczne, klucze do rur i szczyp-
ce płaskie, klucze nastawne, młotki (narzędzia ręczne), młotki 
do blachy, siekiery, dłuta, łomy, akcesoria ślusarskie (narzę-
dzia ręczne), szczotki, pilniki, skrzynki uciosowe, strugi, pil-
niki zdzieraki, zaciski, pilniki grubozębne, prasy (narzędzia 
ręczne), szpatułki i skrobaki, noże i nożyczki, ostrza, osełki, 
szczypce płaskie, śrubokręty, końcówki do śrubokrętów, 
zszywacze (narzędzia ręczne), nitownice (narzędzia ręczne), 
smarownice (narzędzia ręczne), akcesoria do smarownic (czę-
ści narzędzi), nalewaki i olejarki, urządzenia do oleju, pompy 
olejowe (narzędzia ręczne), narzędzia do obróbki szkła (na-
rzędzia ręczne), narzędzia do glazurowania (narzędzia ręcz-
ne), wycinarki szczelin (narzędzia ręczne), koparki (narzędzia 
ręczne), czerparki (narzędzia ręczne), uchwyty do wiertarek 
(narzędzia ręczne), tłuczki, trzpienie do mocowania (narzę-
dzia ręczne), narzędzia do wyciągania gwoździ, pilniki, skro-
baczki do czyszczenia podłóg na łodziach, tarcze szlifierskie, 
kamienie szlifierskie, pistolety (narzędzia ręczne), młotki, 
narzędzia do wyciągania gwoździ, tarki (narzędzia ręczne), 
zębatki (narzędzia ręczne), brzytwy, nitownice (narzędzia 
ręczne), młotki nitownicze, skrobaczki do czyszczenia (narzę-
dzia ręczne), skrobaczki ręczne, łopaty, łopaty (ogrodnicze), 
szpadle, klucze maszynowe (stałe), kątowniki, przebijaki (na-
rzędzia ręczne), przyrządy do cięcia rur, narzędzia do stem-
plowania (narzędzia ręczne), podnośniki ręczne, podnośniki 
(urządzenia), żelazka (nieelektryczne narzędzia ręczne), żelaz-
ka do znakowania, żelazka nieelektryczne, żelazka do struga, 
noże (narzędzia ręczne), sztućce, noże rzeźnicze, noże my-
śliwskie, noże do ryb, narzędzia rolnicze (ręczne), zraszacze 
owadobójcze, kosiarki gazonowe (narzędzia ręczne), zbieraki 
do owoców (narzędzia ręczne), narzędzia ogrodnicze (ręcz-
ne), kosiarki gazonowe (narzędzia ręczne), noże ogrodnicze, 
sekatory, nożyce ogrodnicze, broń biała, ostrza (broń).

(210) 474415 (220) 2017 07 20
(731) Talpa Content B.V., RL Laren, NL
(540) Drzewo marzeń

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.01.05, 02.05.23
(510), (511) 9 urządzenia audiowizualne, urządzenia do na-
grywania, transmisji lub odtwarzania tekstu, dźwięku i/lub 
obrazu, magnetyczne nośniki danych, nośniki obrazu i/lub 
dźwięku w postaci dysku, nagrania muzyczne, dźwiękowe 
i audiowizualne do pobrania, kasety, płyty CD, kasety wideo, 
płyty VCD, interaktywne płyty CD (CDI), płyty z pamięcią tyl-
ko do odczytu (CD-ROM), płyty DVD i inne cyfrowe nośniki 
danych, publikacje elektroniczne i cyfrowe, do pobrania lub 
na nośnikach danych, urządzenia do przetwarzania danych, 
komputery, w tym komputery do grania w gry, sprzęt pery-
feryjny do komputerów, urządzenia telewizyjne, sprzęt tele-
foniczny, oprogramowanie komputerowe, gry komputerowe 
(oprogramowanie), w tym gry on-line, okulary, okulary prze-
ciwsłoneczne, aplikacje do telefonów komórkowych, smart-

fonów, komputerów przenośnych, komputerów i odtwarza-
czy mediów, 28 gry, zabawki, elektroniczne gry do używania 
w połączeniu z telewizorem, urządzenia do gier komputero-
wych, artykuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte w innych 
klasach, 41 edukacja, nauczanie, usługi rozrywkowe, zajęcia 
sportowe i kulturalne, montaż, produkcja, reżyseria i emisja 
programów radiowych, telewizyjnych, audiowizualnych, 
muzycznych, rozrywkowych i teatralnych, wynajmowanie, 
wydawanie i wypożyczanie nagrań dźwiękowych i/lub ob-
razowych zawierających programy radiowe, telewizyjne, au-
diowizualne, muzyczne, rozrywkowe i teatralne, produkcja 
filmów wideo, organizowanie imprez sportowych, kultural-
nych, muzycznych i edukacyjnych, organizacja i prowadze-
nie imprez, koncertów, festiwali, widowisk i imprez muzycz-
nych, usługi muzyków i innych wykonawców, wykonywanie 
i komponowanie utworów muzycznych, wynajem nagrań 
dźwiękowych, urządzeń do nagrań dźwiękowych oraz in-
strumentów muzycznych, nagrywanie, produkcja oraz post-
-produkcja utworów muzycznych, filmów i nagrań obrazu 
i/lub dźwięku, publikowanie, wypożyczanie lub wynajem 
utworów muzycznych, filmów oraz nagrań obrazu i/lub 
dźwięku, udzielanie informacji w zakresie show businessu, 
rozrywki, programów radiowych i telewizyjnych, filmów ki-
nowych, kultury, edukacji, rozrywki i sportu (treści), opraco-
wywanie koncepcji do programów rozrywkowych do radia 
i telewizji, w tym formatów, wypożyczanie dekoracji teatral-
nych, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, 
publikowanie, wypożyczanie i udostępnianie książek, gazet, 
magazynów, przewodników, wykazów programów i in-
nych publikacji, usługi wydawnicze, usługi w zakresie loterii, 
wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone za pośred-
nictwem radia, telewizji, telegazety, Internetu lub innych sie-
ci elektronicznych i innych, usługi biur redakcyjnych (niepu-
blicystyczne), tworzenie reportaży zdjęciowych, filmowych 
i wideo, usługi fotograficzne, organizowanie przedstawień 
w ramach usług impresariatu.

(210) 474444 (220) 2017 07 21
(731) AVEC PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) SeptOral

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 płyny do płukania jamy ustnej, niemedycz-
ne płyny do płukania jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji 
jamy ustnej, żele do wybielania zębów, żele do czyszczenia 
zębów, nielecznicze żele do pielęgnacji jamy ustnej, środki 
do higieny jamy ustnej, pasty do zębów, nielecznicze pasty 
do zębów, nielecznicze środki do mycia zębów, odświeżacze 
oddechu, preparaty do pielęgnacji zębów, płyny do czysz-
czenia zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płu-
kania jamy ustnej, nielecznicze spraye do jamy ustnej, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
5 płyny do płukania ust, środki sanitarne do celów medycz-
nych, środki do czyszczenia jamy ustnej, antyseptyczny płyn 
do płukania ust, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, 
przeciw drobnoustrojowe płyny do płukania jamy ustnej, 
płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, guma 
do żucia do celów medycznych, miętowa guma do żucia 
do celów medycznych, guma do żucia odświeżająca od-
dech do celów leczniczych, suplementy diety, odżywcze su-
plementy diety, błonnik pokarmowy, dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje 
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przystosowane do celów medycznych, witaminy i preparaty 
witaminowe, kapsułki odchudzające, preparaty pobudzające 
apetyt, krople witaminowe, lecznicze dodatki do żywności, 
mineralne suplementy diety, preparaty witaminowe w po-
staci suplementów diety, suplementy diety dla ludzi, tabletki 
witaminowe, ziołowe suplementy diety dla osób o szczegól-
nych wymaganiach dietetycznych, lecznicze żele do pielę-
gnacji jamy ustnej.

(210) 474450 (220) 2017 07 21
(731) FUNDACJA SZCZĘŚLIWI BEZ CUKRU, Warszawa
(540) Krzepki bez cukru
(510), (511) 6 rzeźbione puchary pamiątkowe wykonane 
z metali nieszlachetnych, posągi, statuetki i popiersia z me-
tali nieszlachetnych, metalowe plakietki, szyldy i tabliczki 
identyfikacyjne, metalowe bransoletki identyfikacyjne, pły-
ty pamiątkowe, pomniki, opakowania blaszane, metalowe 
pojemniki, puszki, pudełka, kosze, skarbonki i kasetki, w tym 
również kasetki do przechowywania pieniędzy i pojemniki 
do przechowywania żywności, niemetalowe kółka do kluczy, 
kołatki do drzwi, niemetalowe wieszaki na ubrania., 16 druki, 
wydawnictwa reklamowe, czasopisma, dzieła sztuki oraz fi-
gurki z papieru i kartonu, afisze, plakaty, afisze, plakaty z pa-
pieru lub kartonu, bloczki do pisania, broszury, chorągiewki 
papierowe, formularze (blankiety, druki), kalendarze, kalen-
darze z kartkami do zrywania, katalogi, koperty, materiały 
drukowane, materiały piśmienne, naklejki adresowe, notatni-
ki, notesy podręczne, pióra wieczne, ołówki, zestawy przy-
borów do pisania, szyldy z papieru lub z kartonu, teczki, sko-
roszyty (artykuły biurowe), materiały drukowane, 19 Statuetki 
z kamienia, betonu lub marmuru, statuetki z drewna, gipsu, 
wosku i tworzyw sztucznych, 35 reklama, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, organizowanie targów i wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, badania opinii 
publicznej, usługi w zakresie promocji sprzedaży świadczo-
ne na rzecz osób trzecich, publikowanie tekstów reklamo-
wych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, rozlepia-
nie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, w szczególności: próbek, druków, prospektów 
i broszur, 36 organizowanie funduszy na cele dobroczynne, 
inwestowanie funduszy na cele charytatywne, zbiórki fun-
duszy na cele dobroczynne, usługi charytatywne w zakresie 
datków pieniężnych, organizowanie zbiorek charytatywnych 
[na rzecz osób trzecich], usługi zbierania funduszy na cele 
dobroczynne, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, 
pozyskiwanie kapitału finansowego, pozyskiwanie funduszy 
na projekty w zakresie dietetyki, zdrowego żywienia, zdrowe-
go trybu życia, finansowanie edukacji dzieci oraz dorosłych 
o zdrowym żywieniu, dietetyce, sprawności fizycznej, two-
rzenie funduszy finansowania szkoleń o zdrowym jedzeniu, 
dietetyce, prowadzeniu zdrowego trybu życia, 41 nauczanie, 
działalność edukacyjna, organizowanie konkursów w celach 
edukacyjnych (edukacja lub rozrywka), organizowanie kon-
kursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie edu-
kacji dzieci oraz dorosłych w zakresie dietetyki, zdrowego 
żywienia, zdrowego trybu życia, usługi w zakresie organizo-
wania i prowadzenia szkoleń, konferencji, seminariów, kon-
gresów z zakresu: dietetyki, zdrowego żywienia, prowadze-
nia zdrowego trybu życia, usługi w zakresie edukacji, upo-
wszechniania wiedzy o skutkach niezdrowego odżywiania, 
doradztwo oraz usługi konsultingowe w zakresie dietetyki, 
zdrowego żywienia oraz prowadzenia zdrowego trybu życia, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń i kursów, 
w tym również kursów korespondencyjnych, organizowanie 
wystaw, pokazów i konkursów o charakterze edukacyjnym, 

organizowanie i prowadzenie: konferencji, kongresów, sym-
pozjów, seminariów i zjazdów, publikowanie książek, czaso-
pism i tekstów innych niż teksty reklamowe na nośnikach 
papierowych i w wersji on-line, nagrywanie filmów instruk-
tażowych i szkoleniowych, wypożyczanie książek, czasopism 
i kaset wideo z nagranymi filmami instruktażowymi i szkole-
niowymi, organizacja i prowadzenie pracowni specjalistycz-
nych, organizacja i prowadzenie klubów zdrowia służących 
poprawie kondycji osób zagrożonych cukrzycą i cierpiących 
na cukrzycę, 44 rozpowszechnianie informacji w zakresie: 
wykrywania, zapobiegania i leczenia cukrzycy, zdrowego 
żywienia, żywienia bez cukru, zapobiegania nowotworom, 
żywności bezglutenowej, zdrowego trybu życia, pomoc 
i opieka medyczna, w tym również: prowadzenie badań la-
boratoryjnych związanych z leczeniem osób oraz udzielanie 
porad w zakresie wykrywania, zapobiegania i leczenia cu-
krzycy, nadwagi i otyłości .

(210) 474602 (220) 2017 07 26
(731) STASICZKA ARTUR F.H. GIOVANNI COLLECTION, 

Rzgów
(540) MATTEO
(510), (511) 25 odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry, 
odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, odzież damska, 
odzież dla dziewcząt, odzież młodzieżowa, odzież męska, 
odzież dla dzieci, odzież dla niemowląt, odzież wierzch-
nia, suknie, sukienki, suknie i sukienki wieczorowe, balowe, 
wizytowe, bluzy, bluzki, żakiety, tuniki, garnitury, spodnie, 
marynarki, koszule, krawaty, muszki, szale, szaliki, chustki, 
kamizelki, kurtki, palta, peleryny, pulowery, bielizna, bluzy, 
podkoszulki, koszule, suknie, sukienki, kostiumy, garsonki, raj-
stopy, pończochy, skarpety, kapcie, rękawiczki, szaliki, szale, 
czapki, bielizna osobista, gorsety, piżamy, koszule nocne, ko-
stiumy do opalania i pływania, dresy, bandany na szyję, bere-
ty, kwefy jako odzież, bluzy, kombinezony, boa na szyję, boty, 
bryczesy, chusty, fulary, cylindry, czepki kąpielowe, daszki 
jako nakrycia głowy, drewniaki, dzianina jako odzież, dżerseje 
jako ubrania, etole jako futra, fartuchy jako odzież, fulary jako 
ozdobne krawaty, futra jako odzież, kamizelki, kapelusze, ka-
pelusze papierowe jako odzież, koszule z krótkimi rękawami, 
t-shirty, koszulki gimnastyczne, kurtki jako odzież, kurtki weł-
niane lub futrzane z kapturem, stroje na maskaradę, maski 
na oczy do spania, mufki jako odzież, mundury, napierśni-
ki, plastrony jako część koszuli, nauszniki jako odzież, okry-
cia wierzchnie jako odzież, ornaty, pantofle domowe, paski 
jako odzież, pasy do przechowywania pieniędzy jako odzież, 
peleryny, piżamy, płaszcze, podkoszulki, poncza, prochow-
ce, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, stroje plażowe, 
swetry, szelki, szlafroki, śliniaki niepapierowe, turbany, woal-
ki jako część odzieży, tkaniny okrywające twarz, wyprawka 
dziecięca w formie ubrań, żakiety pikowane jako ubrania, 
odzież gimnastyczna, odzież turystyczna, odzież odblasko-
wa, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna.

(210) 474603 (220) 2017 07 26
(731) STASICZKA ARTUR F.H. GIOVANNI COLLECTION, 

Rzgów
(540) Vera Puccino
(510), (511) 25 odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry, odzież 
sportowa, obuwie, nakrycia głowy, odzież damska, odzież 
dla dziewcząt, odzież młodzieżowa, odzież męska, odzież 
dla dzieci, odzież dla niemowląt, odzież wierzchnia, suknie, 
sukienki, suknie i sukienki wieczorowe, balowe, wizytowe, 
bluzy, bluzki, żakiety, tuniki, garnitury, spodnie, marynarki, ko-
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szule, krawaty, muszki, szale, szaliki, chustki, kamizelki, kurtki, 
palta, peleryny, pulowery, bielizna, bluzy, podkoszulki, koszu-
le, suknie, sukienki, kostiumy, garsonki, rajstopy, pończochy, 
skarpety, kapcie, rękawiczki, szaliki, szale, czapki, bielizna oso-
bista, gorsety, piżamy, koszule nocne, kostiumy do opalania 
i pływania, dresy, bandany na szyję, berety, kwefy jako odzież, 
bluzy, kombinezony, boa na szyję, boty, bryczesy, chusty, fu-
lary, cylindry, czepki kąpielowe, daszki jako nakrycia głowy, 
drewniaki, dzianina jako odzież, dżerseje jako ubrania, etole 
jako futra, fartuchy jako odzież, fulary jako ozdobne krawaty, 
futra jako odzież, kamizelki, kapelusze, kapelusze papierowe 
jako odzież, koszule z krótkimi rękawami, t-shirty, koszulki 
gimnastyczne, kurtki jako odzież, kurtki wełniane lub futrza-
ne z kapturem, stroje na maskaradę, maski na oczy do spania, 
mufki jako odzież, mundury, napierśniki, plastrony jako część 
koszuli, nauszniki jako odzież, okrycia wierzchnie jako odzież, 
ornaty, pantofle domowe, paski jako odzież, pasy do prze-
chowywania pieniędzy jako odzież, peleryny, piżamy, płasz-
cze, podkoszulki, poncza, prochowce, spódnice, spódnico 
- spodenki tenisowe, stroje plażowe, swetry, szelki, szlafroki, 
śliniaki niepapierowe, turbany, woalki jako część odzieży, tka-
niny okrywające twarz, wyprawka dziecięca w formie ubrań, 
żakiety pikowane jako ubrania, odzież gimnastyczna, odzież 
turystyczna, odzież odblaskowa, odzież gotowa, odzież pa-
pierowa, odzież wodoodporna.

(210) 474604 (220) 2017 07 26
(731) STASICZKA ARTUR F.H. GIOVANNI COLLECTION, 

Rzgów
(540) Moniqa Passtini
(510), (511) 25 odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry, 
odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, odzież damska, 
odzież dla dziewcząt, odzież młodzieżowa, odzież męska, 
odzież dla dzieci, odzież dla niemowląt, odzież wierzch-
nia, suknie, sukienki, suknie i sukienki wieczorowe, balowe, 
wizytowe, bluzy, bluzki, żakiety, tuniki, garnitury, spodnie, 
marynarki, koszule, krawaty, muszki, szale, szaliki, chustki, 
kamizelki, kurtki, palta, peleryny, pulowery, bielizna, bluzy, 
podkoszulki, koszule, suknie, sukienki, kostiumy, garsonki, 
rajstopy, pończochy, skarpety, kapcie, rękawiczki, szaliki, sza-
le, czapki, bielizna osobista, gorsety, piżamy, koszule nocne, 
kostiumy do opalania i pływania, dresy, bandany na szyję, 
berety, kwefy jako odzież, bluzy, kombinezony, boa na szy-
ję, boty, bryczesy, chusty, fulary, cylindry, czepki kąpielowe, 
daszki jako nakrycia głowy, drewniaki, dzianina jako odzież, 
dżerseje jako ubrania, etole jako futra, fartuchy jako odzież, 
fulary jako ozdobne krawaty, futra jako odzież, kamizelki, ka-
pelusze, kapelusze papierowe jako odzież, koszule z krótkimi 
rękawami, t-shirty, koszulki gimnastyczne, kurtki jako odzież, 
kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, stroje na maskara-
dę, maski na oczy do spania, mufki jako odzież, mundury, na-
pierśniki, plastrony jako część koszuli, nauszniki jako odzież, 
okrycia wierzchnie jako odzież, ornaty, pantofle domowe, 
paski jako odzież, pasy do przechowywania pieniędzy jako 
odzież, peleryny, piżamy, płaszcze, podkoszulki, poncza, 
prochowce, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, stroje 
plażowe, swetry, szelki, szlafroki, śliniaki niepapierowe, tur-
bany, woalki jako część odzieży, tkaniny okrywające twarz, 
wyprawka dziecięca w formie ubrań, żakiety pikowane jako 
ubrania, odzież gimnastyczna, odzież turystyczna, odzież 
odblaskowa, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież 
wodoodporna.

(210) 474618 (220) 2017 07 26
(731) SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno

(540) Pub Bolek

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.02, 26.01.18, 26.11.01
(510), (511) 21 artykuły gospodarstwa domowego, 24 bieli-
zna pościelowa i koce, bielizna stołowa i kuchenne artykuły 
tekstylne, bielizna stołowa i pościelowa, pokrowce i narzu-
ty na meble, tekstylne artykuły kąpielowe, tkaniny, wyroby 
tekstylne do wieszania na ścianach, wyroby tekstylne i sub-
stytuty wyrobów tekstylnych, zasłony, 29 dżemy, dziczyzna, 
ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, drób, dipy, de-
sery mleczne, desery owocowe, buliony [gotowe], potrawy 
rybne, potrawy mięsne gotowane, jaja ptasie i produkty z jaj, 
gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, sałatki warzywne, 
sałatki gotowe, sałatki owocowe, pokrojone sałatki warzyw-
ne, sałatki z roślin strączkowych, sałatki podawane na przy-
stawkę, sałatki na bazie ziemniaków, warzywa mrożone, 
warzywa przetworzone, warzywa preparowane, warzywa 
konserwowane, konserwowane warzywa, warzywa mary-
nowane, warzywa liofilizowane, warzywa w słoikach, capo-
nata [duszone warzywa], warzywa konserwowane [w oleju], 
warzywa w plasterkach, konserwowe, pasty warzywne, wa-
rzywne pasty do smarowania, proszki warzywne, chipsy wa-
rzywne, burgery warzywne, mieszanki warzywne, galaretki, 
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowe dania 
warzywne, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty wa-
rzywne do gotowania [soki], zupy, zupy błyskawiczne, zupy 
bisque, zupy w puszkach, błyskawiczne zupy miso, zupy 
w proszku, składniki do sporządzania zup, pasztet z wątrób-
ki, pasztet z gęsich wątróbek, pasztet warzywny, pasty spo-
żywcze wytworzone z mięsa, pasty mięsne (w tym pasztety, 
smalec), pasty z wątróbki, opiekane kotleciki z pasty rybnej 
w kształcie rurek [chikuwa], gotowane na parze lub opieka-
ne kotleciki z pasty rybnej [kamaboko], pasty rybne, pasty 
z owoców morza, pasty z ryb wędzonych, pasty mleczne 
do smarowania, pasty do smarowania na bazie mleka z niską 
zawartością tłuszczu, pasty do kromek zawierające tłuszcz, 
pasty z trufli, pasty do smarowania składające się z orzechów 
laskowych, pasty przyrządzone z orzechów, pasty na bazie 
orzechów, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty 
na bazie czosnku do smarowania, tapenady (pasty z oliwek, 
kaparów i oliwy), pasty do smarowania składające się głów-
nie z owoców, pasty do zup, ryby, ryby solone, ryby przetwo-
rzone, ryby mrożone, ryby wędzone, ryby suszone, ryby ma-
rynowane, ryby konserwowane, mrożone gotowane ryby, 
ryby w puszkach, ryby w oliwie z oliwek, produkty z prze-
tworzonej ryby do spożycia dla ludzi, owoce morza [nieży-
we], konserwowe owoce morza, przetworzone owoce mo-
rza, przystawki mrożone składające się głównie z owoców 
morza, gotowe posiłki składające się głównie z owoców mo-
rza, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie 
z owoców morza, przystawki gotowe do spożycia, składające 
się przede wszystkim z owoców morza, mrożone pakowane 
przystawki składające się głównie z owoców morza, ciasto 
z krabem, zagęszczone sosy pomidorowe, fasola pieczona 
w sosie pomidorowym, przyprawy smakowe (pikle), surówka 
z szatkowanej białej kapusty, marchwi i majonezu (coleslaw), 
owoce morza konserwowane, suszone owoce morza, pro-
dukty z owoców morza, galaretki z owoców morza, pasta 
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z owoców morza, ekstrakty z owoców morza, pasty rybne 
i z owoców morza, 30 pasty warzywne [sosy], przeciery wa-
rzywne [sosy], papki warzywne (sosy - żywność), zagęszcza-
cze warzywne, koncentraty warzywne stosowane jako przy-
prawy, pasztet w cieście (pâté en croûte), pasty curry, pasty 
spożywcze z curry, pasty czekoladowe do chleba, pikantne 
sosy, czatnej i pasty, pasty do smarowania na bazie majone-
zu, pasty czekoladowe [do smarowania], pasty na bazie cze-
kolady, pastylki cukiernicze do pieczenia, pasty czekoladowe 
do smarowania zawierające orzechy, pasty z czekolady i orze-
chów do smarowania kanapek, batoniki ze słodkiej pasty z fa-
soli w postaci galaretki [yohkan], pasty czekoladowe, pastylki 
nielecznicze, pastylki [wyroby cukiernicze], pastylki [nieme-
dyczne wyroby cukiernicze], piankowe pastylki na bazie cu-
kru, nielecznicze pastylki odświeżające do ust, pastylki [inne 
niż do celów medycznych], nielecznicze wyroby cukiernicze 
w postaci pastylek, pastylki miętowe [wyroby cukiernicze], 
inne niż do celów leczniczych, kanapki z filetem z ryby, goto-
wy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mię-
sa, ryby lub warzyw, grube paluszki chlebowe, koncentraty 
do chleba, mieszanki do chleba, paluszki chlebowe, pudding 
z chleba, przekąski składające się głównie z chleba, świeży 
chleb, ciasto na chleb, chleb, zakwas chlebowy, mieszanki 
do chleba razowego, mieszanki do przyrządzania chleba, 
bułki, ciasto z przyprawionymi owocami, ciasto na bazie jaj, 
ciasto kruche z szynką, ciasto makaronowe nadziewane, cia-
sto na biszkopty, lukrowane ciasto, ciasto migdałowe, kruche 
ciasto, ciasto francuskie, ciasto śliwkowe, ciasto kruche, ciasto 
śniadaniowe, ciasto o przedłużonej trwałości, ciasto na słod-
kie wypieki, nieupieczone ciasto bez nadzienia, cienkie ciasto 
bazowe do tart, ciasto do pieczenia ciastek, ciasto do piecze-
nia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygoto-
wywania, mąka na ciasto, przekąski składające się z produk-
tów zbożowych, przekąski zbożowe o smaku sera, krakersy 
z preparatów zbożowych, chipsy zbożowe, chrupki zbożo-
we, batony zbożowe i energetyczne, gotowe produkty spo-
żywcze w postaci sosów, spaghetti w sosie pomidorowym 
w puszce, sosy, przyprawy, mieszanki przypraw, lody, krem 
budyniowy w proszku, budyń ryżowy, budynie deserowe, 
nadzienie na bazie kremu budyniowego do tortów i ciast, 
majonez z piklami, pasy do smarowania na bazie majonezu 
i keczupu, majonez, wyroby cukiernicze, 43 oferowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości, organizowanie i udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego, organizowanie posiłków 
w hotelach, organizowanie bankietów, organizacja przyjęć 
weselnych [żywność i napoje], restauracje z grillem, restau-
racje serwujące delikatesy, restauracje samoobsługowe, 
restauracje oferujące dania na wynos, restauracje dla tury-
stów, puby, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie 
posiłków i napojów, serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, świadczenie usług kateringowych obej-
mujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, 
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach na zjazdy, usługi cateringu zewnętrz-
nego, usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, 
usługi kateringowe dla firm, usługi kateringowe dla szkół, 
usługi kateringowe dla szpitali, usługi kateringowe obwoźne, 
usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji hotelowych, 
usługi restauracyjne, usługi snack-barów, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej 
i zastawy stołowej, wypożyczanie przyborów kuchennych, 
wypożyczanie szklanych naczyń, wypożyczanie sztućców, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), hotele, hostele 

i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, ofe-
rowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, ofe-
rowanie żywności i napojów w bistrach.

(210) 474639 (220) 2017 07 25
(731) KOSZYCKA-ŁAWSKA IWONA P.H.U. IWONA, 

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

(210) 474702 (220) 2017 07 27
(731) CERAMIKA NOWA GALA SPÓŁKA AKCYJNA, Końskie
(540) MARMO DESIGN Ceramika Nowa Gala

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 19 płytki ceramiczne dla budownictwa stoso-
wane wewnątrz i na zewnątrz budynków, płytki ceramiczne 
podłogowe, płytki ceramiczne ścienne, płytki ceramiczne 
okładzinowe, płytki ceramiczne mozaikowe, płytki ceramicz-
ne w postaci listew dekoracyjnych.

(210) 474796 (220) 2017 07 31
(731) SADURSKI DARIUSZ BRACIA SADURSCY, Kraków
(540) AGENCJA NIERUCHOMOŚCI BRACIA SADURSCY

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi związane z: działalnością agencji ob-
rotu nieruchomościami, zarządzaniem i administrowaniem 
nieruchomościami, planowanie inwestycji związanych z nie-
ruchomościami, usługi: pośrednictwa finansowego i kredy-
towania, w tym w zakresie usług developerskich związanych 
z pozyskaniem gruntu, budowaniem i sprzedażą domów, 
lokali mieszkalnych, użytkowych, usługi doradcze dotyczą-
ce nieruchomości i inwestycji w nieruchomości, rozliczenia 
finansowe transakcji związanych z nieruchomościami, usłu-
gi ubezpieczeniowe oraz doradztwo w tym zakresie, usługi 
finansowe, doradztwo finansowe w zakresie pozyskiwania 
kredytów oraz inwestowania w nieruchomości, pomoc 
w pozyskiwaniu kredytów, wycena nieruchomości, wykony-
wanie analiz i ekspertyz finansowych oraz szacowanie war-
tości nieruchomości dla celów fiskalnych, leasing nierucho-
mości, finansowanie inwestycji.

(210) 474879 (220) 2017 08 02
(731) KRASNODĘBSKI JAN AINT, Warszawa
(540) AINT
(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-
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, 
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mundury, mycki, piuski, 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) 474898 (220) 2017 08 02
(731) GMINA WIELEŃ, Wieleń
(540) Z natury najlepsze Miasto i Gmina Wieleń

(531) 01.03.01, 26.11.03, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, albumy, broszury, czasopisma, folde-
ry, fotografie, grafiki, kalendarze, katalogi okolicznościowe, 
książki, mapy turystyczne, periodyki, plakaty, prospekty, 
publikacje, przewodniki turystyczne, paszporty podróżni-
ka z miejscem do potwierdzania pobytu w danym miejscu 
w regionie, tablice i arkusze ogłoszeniowe, stemple okolicz-
nościowe, widokówki, wydawnictwa o regionie, plansze, 
płyty grawerskie, drukowane rozkłady i repertuary godzi-
nowe, śpiewniki, znaczki i karty pocztowe, okolicznościowe 
torby do pakowania i koperty, emblematy i etykiety papie-
rowe, 35 usługi reklamowe związane z działalnością Gminy 
i Miasta Wieleń, reklama billboardowa, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, reklama internetowa i na portalach 
społecznościowych, usługi związane z promocją Gminy 

i Miasta Wieleń, usługi w zakresie informacji marketingowej 
i promocyjnej: o walorach przyrody, zabytków architektury, 
tradycji i zwyczajów regionalnych, historii i legend z prze-
szłości i teraźniejszości, organizowanie imprez promujących 
Gminę i Miasto Wieleń, rozpowszechnianie materiałów pro-
mocyjnych opatrzonych znakiem towarowym, zwłaszcza 
takich, jak: mapy, broszury, przewodniki, śpiewniki, czaso-
pisma, kalendarze, katalogi, kartki pocztowe, widokówki, 
przybory szkolne, długopisy, pióra, ołówki, odzież, nakrycia 
głowy, koszulki, czapeczki, szklanki, kufle, napoje i przekąski, 
zabawki, maskotki, gry, rekwizyty do gier, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych: próbek, druków, prospektów, 
broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi 
informacyjne o działalności handlowej i gospodarczej re-
gionu, usługi reklamy i promocji wyrobów oraz towarów 
pochodzących z regionu, promocja turystyki, organizacja 
wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych regio-
nu, organizowanie wystaw gospodarczych,, 38 dostarczanie 
wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, 
emisja programów telewizyjnych i radiowych, emisja pro-
gramów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, emisja 
programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem 
sieci kablowych lub bezprzewodowych, 41 usługi organi-
zowania imprez, jarmarków, festynów, biennale, pokazów 
o charakterze edukacyjnym, kulturowym, sportowym lub 
rozrywkowym, organizowanie konkursów o charakterze 
edukacyjnym, kulturowym lub rozrywkowym, usługi zwią-
zane z organizacją wypoczynku, informacja o edukacji i re-
kreacji, informacja o imprezach rozrywkowych, instruktaże, 
usługi muzealne, organizowanie i prowadzenie koncertów 
i konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów i zjaz-
dów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub eduka-
cji, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, 
dostarczanie gier on-line, dostarczanie filmów na żądanie 
(VOD), publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
usługi w zakresie rozrywki, realizacja spektakli, organizowa-
nie i prowadzenie balów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
organizowanie obozów sportowych, przyjęć, spektakli, wy-
staw z dziedziny kultury lub edukacji, zawodów sportowych, 
produkcja filmów, mikrofilmów, programów radiowych i te-
lewizyjnych, przedstawień teatralnych, pianie scenariuszy, 
realizacja spektakli, działalność wydawnicza, organizowanie 
tematycznych wycieczek turystyczno-krajoznawczych w ce-
lach rozrywkowych i/ lib edukacyjnych, edukacja w zakresie 
walorów przyrody, zabytków architektury, tradycji i zwycza-
jów regionalnych, historii i legend i innych informacji doty-
czących Miasta i Gminy Wieleń, 42 dostarczanie programów 
komputerowych on-line, 45 udzielanie licencji na używanie 
znaku towarowego podmiotom wytwarzającym produkty 
bądź świadczących usługi na terytorium kraju..

(210) 474901 (220) 2017 08 02
(731) JARECKA MONIKA, Łódź
(540) Cudawianki Handmade

(531) 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu - łóżka, pościel, materace, poduszki.
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(210) 474911 (220) 2017 08 02
(731) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica
(540) Śnieżka Colours of Nature
(510), (511) 2 środki antykorozyjne, zaprawy cementowe, 
lakiery i emalie, środki do konserwacji drewna, farby akware-
lowe, wodne, bakteriobójcze, ognioodporne, przeciw zanie-
czyszczeniom, farby do emalii, farby stosowane w ceramice, 
folie metalowe dla malarzy, barwniki do obuwia, preparaty 
zabezpieczające do metali, smary i oleje przeciwrdzewne, 
rozcieńczalniki do farb i lakierów, utrwalacze, zagęszczacze 
do farb i barwników.

(210) 474933 (220) 2017 08 03
(731) TRADEMARKS SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kryniczno

(540) easy breeze

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 artykuły sanitarne, toaletowe i kosmetyczne, 
preparaty i płyny do mycia i czyszczenia powierzchni, środ-
ki czystości do toalet, pianki w aerozolu do czyszczenia po-
wierzchni w szczególności do pielęgnacji i czyszczenia me-
bli, łazienek, płyt ceramicznych, kominków, kuchni, kokpitów 
samochodowych, elementów plastikowych w samochodzie, 
elementów skórzanych, szyb, ekranów LCD, ekranów i paneli 
komputerowych, płyt marmurowych i kamiennych, elemen-
tów z metali, chusteczki nasączane płynami do mycia i czysz-
czenia, mydła, mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania, 
środki czyszczące i polerujące do parkietu, pasty do mebli 
i do podłogi, pasty do skór, preparaty do polerowania, pa-
pierowe ściereczki do polerowania, wyroby kosmetyczne, 
wyroby perfumeryjne, kosmetyki do opalania, olejki ete-
ryczne, dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze 
do ust w aerozolu, preparaty do golenia, kremy do golenia, 
płyny po goleniu, sole do kąpieli inne niż lecznicze, prepa-
raty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, kremy kosme-
tyczne, kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, 
preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony 
kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki perfumeryjne, pasty, 
proszki i płyny do zębów, lakiery do paznokci, toniki, żele, 
odżywki, preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczu-
planie, maski do zabiegów kosmetycznych, wody termalne, 
kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosme-
tyczne wyszczuplające, olejki eteryczne, perfumy, preparaty 
do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, prepara-
ty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy do makijażu, 
błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, zmywacze do paznokci, 
płyny i proszki do prania, płyny do płukania, płyny do mycia 
naczyń, płyny do mycia szyb, kosmetyki samochodowe, sa-
szetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bielizny, 
krochmal, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, prepa-
raty do odtłuszczania, środki czyszczące i polerujące do par-
kietu, pasty do mebli i do podłogi, pasty do skór, preparaty 
do polerowania, wybielacze i inne substancje stosowane 
w praniu, preparaty do udrażniania rur, preparaty do odświe-

żania rur odpływowych, detergenty w stanie stałym o prze-
dłużonym uwalnianiu do udrażniania rur kanalizacyjnych, 
preparaty do usuwania kamienia kotłowego z rur, preparaty 
do usuwania kamienia ze sprzętu AGD, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna kosmetyków, perfum, środków czystości, chemii 
gospodarczej, akcesoriów i przyborów do mycia i czyszcze-
nia powierzchni, sprzedaż za pośrednictwem Internetu ko-
smetyków, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, 
akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni, 
promocja sprzedaży.

(210) 474934 (220) 2017 08 03
(731) TRADEMARKS SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kryniczno

(540) Freeze Breeze

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.01.25, 29.01.12
(510), (511) 3 artykuły sanitarne, toaletowe i kosmetyczne, 
preparaty i płyny do mycia i czyszczenia powierzchni, środ-
ki czystości do toalet, pianki w aerozolu do czyszczenia po-
wierzchni w szczególności do pielęgnacji i czyszczenia me-
bli, łazienek, płyt ceramicznych, kominków, kuchni, kokpitów 
samochodowych, elementów plastikowych w samochodzie, 
elementów skórzanych, szyb, ekranów LCD, ekranów i paneli 
komputerowych, płyt marmurowych i kamiennych, elemen-
tów z metali, chusteczki nasączane płynami do mycia i czysz-
czenia, mydła, mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania, 
środki czyszczące i polerujące do parkietu, pasty do mebli 
i do podłogi, pasty do skór, preparaty do polerowania, pa-
pierowe ściereczki do polerowania, wyroby kosmetyczne, 
wyroby perfumeryjne, kosmetyki do opalania, olejki ete-
ryczne, dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze 
do ust w aerozolu, preparaty do golenia, kremy do golenia, 
płyny po goleniu, sole do kąpieli inne niż lecznicze, prepa-
raty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, kremy kosme-
tyczne, kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, 
preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony 
kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki perfumeryjne, pasty, 
proszki i płyny do zębów, lakiery do paznokci, toniki, żele, 
odżywki, preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczu-
planie, maski do zabiegów kosmetycznych, wody termalne, 
kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosme-
tyczne wyszczuplające, olejki eteryczne, perfumy, preparaty 
do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, prepara-
ty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy do makijażu, 
błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, zmywacze do paznokci, 
płyny i proszki do prania, płyny do płukania, płyny do mycia 
naczyń, płyny do mycia szyb, kosmetyki samochodowe, sa-
szetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bielizny, 
krochmal, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, prepa-
raty do odtłuszczania, środki czyszczące i polerujące do par-
kietu, pasty do mebli i do podłogi, pasty do skór, preparaty 
do polerowania, wybielacze i inne substancje stosowane 
w praniu, preparaty do udrażniania rur, preparaty do odświe-
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żania rur odpływowych, detergenty w stanie stałym o prze-
dłużonym uwalnianiu do udrażniania rur kanalizacyjnych, 
preparaty do usuwania kamienia kotłowego z rur, preparaty 
do usuwania kamienia ze sprzętu AGD, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna kosmetyków, perfum, środków czystości, chemii 
gospodarczej, akcesoriów i przyborów do mycia i czyszcze-
nia powierzchni, sprzedaż za pośrednictwem Internetu ko-
smetyków, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, 
akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni, 
promocja sprzedaży.

(210) 474937 (220) 2017 08 03
(731) TRADEMARKS SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kryniczno

(540) slick

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 artykuły sanitarne, toaletowe i kosmetyczne, 
preparaty i płyny do mycia i czyszczenia powierzchni, środ-
ki czystości do toalet, pianki w aerozolu do czyszczenia po-
wierzchni w szczególności do pielęgnacji i czyszczenia me-
bli, łazienek, płyt ceramicznych, kominków, kuchni, kokpitów 
samochodowych, elementów plastikowych w samochodzie, 
elementów skórzanych, szyb, ekranów LCD, ekranów i paneli 
komputerowych, płyt marmurowych i kamiennych, elemen-
tów z metali, chusteczki nasączane płynami do mycia i czysz-
czenia, mydła, mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania, 
środki czyszczące i polerujące do parkietu, pasty do mebli 
i do podłogi, pasty do skór, preparaty do polerowania, pa-
pierowe ściereczki do polerowania, wyroby kosmetyczne, 
wyroby perfumeryjne, kosmetyki do opalania, olejki ete-
ryczne, dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze 
do ust w aerozolu, preparaty do golenia, kremy do golenia, 
płyny po goleniu, sole do kąpieli inne niż lecznicze, prepa-
raty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, kremy kosme-
tyczne, kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, 
preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony 
kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki perfumeryjne, pasty, 
proszki i płyny do zębów, lakiery do paznokci, toniki, żele, 
odżywki, preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczu-
planie, maski do zabiegów kosmetycznych, wody termalne, 
kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosme-
tyczne wyszczuplające, olejki eteryczne, perfumy, preparaty 
do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, prepara-
ty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy do makijażu, 
błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, zmywacze do paznokci, 
płyny i proszki do prania, płyny do płukania, płyny do mycia 
naczyń, płyny do mycia szyb, kosmetyki samochodowe, sa-
szetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bielizny, 
krochmal, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, prepa-
raty do odtłuszczania, środki czyszczące i polerujące do par-
kietu, pasty do mebli i do podłogi, pasty do skór, preparaty 
do polerowania, wybielacze i inne substancje stosowane 
w praniu, preparaty do udrażniania rur, preparaty do odświe-
żania rur odpływowych, detergenty w stanie stałym o prze-
dłużonym uwalnianiu do udrażniania rur kanalizacyjnych, 
preparaty do usuwania kamienia kotłowego z rur, preparaty 
do usuwania kamienia ze sprzętu AGD, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna kosmetyków, perfum, środków czystości, chemii 
gospodarczej, akcesoriów i przyborów do mycia i czyszcze-
nia powierzchni, sprzedaż za pośrednictwem Internetu ko-

smetyków, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, 
akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni, 
promocja sprzedaży.

(210) 474939 (220) 2017 08 03
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA oxyfusion
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, 
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów medycznych.

(210) 474941 (220) 2017 08 03
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA oxygen infusion
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produk-
ty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, 
kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów 
medycznych.

(210) 474942 (220) 2017 08 03
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Oxydynamic
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produk-
ty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, 
kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów 
medycznych.

(210) 474944 (220) 2017 08 03
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Oxy Dynamic
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produk-
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ty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, 
kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów 
medycznych.

(210) 474949 (220) 2017 08 03
(731) JOCEK DOBIESŁAW, WAWRYCZUK TOMASZ KAFFERIA 

SPÓŁKA CYWILNA, Olsztyn
(540) SENSO
(510), (511) 30 kawa.

(210) 474950 (220) 2017 08 03
(731) KORZENIEWSKA ANNA TIME FOR YOU, Warszawa
(540) DOM ROZWOJU MALUCHA Promyczek

(531) 29.01.14, 27.05.01, 07.01.24, 02.09.01
(510), (511) 41 przedszkola, nauczanie, nauczanie kore-
spondencyjne, poradnictwo zawodowe w zakresie edukacji 
i kształcenia, organizowanie konkursów edukacyjnych i roz-
rywkowych, organizowanie obozów sportowych, organizo-
wanie zajęć sportowych, 43 żłobki dla dzieci.

(210) 474951 (220) 2017 08 03
(731) KORZENIEWSKA ANNA TIME FOR YOU, Warszawa
(540) DOM ROZWOJU MALUCHA PROMYCZEK
(510), (511) 41 przedszkola, nauczanie, nauczanie kore-
spondencyjne, poradnictwo zawodowe w zakresie edukacji 
i kształcenia, organizowanie konkursów edukacyjnych i roz-
rywkowych, organizowanie obozów sportowych, organizo-
wanie zajęć sportowych, 43 żłobki dla dzieci.

(210) 474988 (220) 2017 08 03
(731) AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA 

STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI, Łódź
(540) ŁÓDŹ YOUNG FASHION

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 gry komputerowe, promocyjne programy kom-
puterowe, 16 papier, tektura, druki, w tym druku reklamowe, 
foldery, fotografie wydrukowane, fotografie oprawione i nie-
oprawione, kalendarze ścienne, kalendarze kieszonkowe typu 
książkowego, kalendarze z kartkami do wyrywania, materia-
ły szkoleniowe, konferencyjne, promocyjne i instruktażowe 
(z wyjątkiem aparatów), gazety, czasopisma, książki, repro-
dukcje graficzne, mapy, 35 usługi zarządzania i organizacji 
działalności artystycznej, usługi doradztwa w zakresie pro-
wadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, reklama, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, 
gadżetów, pomoc i organizacja w działalności gospodarczej, 
organizowanie wystaw, targów i pokazów towarów w celach 
handlowych i reklamowych, profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, usługi udostępniania powierzchni dla 

sponsorów, usługi dotyczące produkcji filmowej jej organizo-
wania i dofinansowania, usługi dotyczące produkcji graficznej, 
usługi na rzecz marketingu i sponsoringu promocyjnego, au-
kcje publiczne, rozpowszechnianie ogłoszeń, edycja tekstów, 
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
usługi impresariów, 41 usługi organizowania produkcji fil-
mowej, koncertów, spotkań, organizowanie imprez rozryw-
kowych, produkcja filmowa, informacja o rozrywce, usługi 
organizowania koncertów, spotkań, sale koncertowe, wypo-
życzanie nagrań dźwiękowych, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
targów, spektakli, widowisk, szkoleń, balów, przyjęć, eduka-
cja, informacja o edukacji, organizowanie wystaw, zawodów 
sportowych, imprez i konkursów edukacyjnych, sportowych, 
kulturalno-rozrywkowych, nauczanie, publikowanie tekstów, 
organizowanie i obsługa szkoleń biznesowych, treningów 
biznesowych, usługi wydawnicze, usługi produkcji widowisk, 
filmów, publikowanie książek, usługi pisania scenariuszy, usłu-
gi muzyczne, usługi teatralno-widowiskowe, montaż progra-
mów radiowych, telewizyjnych, produkcja filmów, publiko-
wanie tekstów innych niż reklamowe, usługi wypożyczania 
kostiumów i dekoracji teatralnych, parki rozrywki, usługi studia 
nagrań, organizowanie i prowadzenie seminariów, imprez 
edukacyjno-kulturalno-rozrywkowych, usługi dotyczące pro-
dukcji graficznej, organizacja festiwali, imprez kulturalnych.

(210) 474990 (220) 2017 08 03
(731) ROZKOSZ JERZY MACIEJ, Józefów
(540) FIORD

(531) 27.05.01, 03.09.10, 01.15.24, 29.01.15
(510), (511) 29 żywność z ryb i potrawy rybne, filety rybne, 
ryby konserwowane, ryby nieżywe, ryby puszkowane, ryby 
solone, konserwy rybne, przetwory rybne, owoce morza 
nieżywe, homary nieżywe, kawior, krewetki nieżywe, langu-
sty nieżywe, raki nieżywe, mięczaki nieżywe, ostrygi nieży-
we, skorupiaki i mięczaki nieżywe, żywność ze skorupiaków 
i mięczaków, 31 ryby żywe, skorupiaki i mięczaki żywe, rośli-
ny świeże, owoce morza żywe, 35 sprzedaż żywności z ryb 
i potraw rybnych, filetów rybnych, ryb konserwowanych, 
ryb żywych i nieżywych, ryb puszkowanych, ryb solonych, 
konserw rybnych, przetworów rybnych, sprzedaż owoców 
morza, homarów, kawioru, krewetek, langust, raków, mięcza-
ków, ostryg, skorupiaków i mięczaków, żywności ze skorupia-
ków i mięczaków, sprzedaż sushi, pośrednictwo w sprzedaży 
wszystkich wyżej wymienionych towarów.

(210) 474996 (220) 2017 08 04
(731) Limited Liability Company Gruppa TEPLOLUXE, 

Mytishchi, RU
(540) TEPLOLUXE
(510), (511) 9 urządzenia zdalnego sterowania, wskaźniki 
/ kontrolki [elektryczność], kable elektryczne, panele ste-
rowania [elektryka], urządzenia do regulacji ciepła, 11 po-
duszki podgrzewane [okłady], elektryczne nie do celów 
medycznych, elektryczne urządzenia grzewcze, elektryczne 
kaloryfery, instalacje grzewcze, elementy grzewcze, podłogi 
podgrzewane, 35 usługi związane z zamówieniami dla osób 
trzecich, w tym usługi sprzedaży detalicznej towarów wska-
zanych w klasach 09 i 11, 37 usługi związane z naprawą i in-
stalacją towarów wskazanych w klasach 09 i 11.
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(210) 475009 (220) 2017 08 04
(731) ZAWADZKI MARIUSZ, Knurów
(540) SILESIAPOLIS

(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 adresatki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z pa-
pieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty 
[grafika], albumy do wklejania, almanachy [roczniki], arkusze 
z nutami w formie drukowanej, artykuły biurowe [z wyjąt-
kiem mebli], atlasy, banknoty, bilety, biuletyny informacyjne, 
bloki [artykuły papiernicze], bony wartościowe, broszury, 
chromolitografie, czasopisma [periodyki], diagramy, dru-
kowane arkusze muzyczne, drukowane rozkłady, etykiety 
[owijki] na butelki z papieru łub kartonu, etykiety z papieru 
lub kartonu, formularze [blankiety, druki], formy z gliny mo-
delarskiej [materiały dla artystów], fotografie [wydrukowane], 
fotograwiura, futerały na matryce, galwanotypy [poligrafia], 
gazety, girlandy papierowe, hektografy, indeksy, skorowi-
dze, kalendarze, kalka kopiująca, kalka płócienna, kartki mu-
zyczne z życzeniami, kartki z życzeniami, karton, karty, karty 
do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty indeksowe, karty 
pocztowe, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], katalogi, 
komiksy, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butel-
ki z papieru lub kartonu, książki, litograficzne dzieła sztuki, 
makiety architektoniczne, mapy geograficzne, materiały 
do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały 
do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, 
materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] 
z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, materiały szkole-
niowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, ma-
tryce do druku ręcznego, maty papierowe, nalepki, naklejki 
[materiały piśmienne], notatniki [notesy], numeratory, obrazy 
[malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, okładki, ob-
woluty [artykuły papiernicze], oleodruki, papier, papier do pi-
sania [listowy], papier do zawijania, papier nutowy, papiero-
we podkładki pod szklanki, periodyki [czasopisma], plany, 
płótna malarskie, podkładki do pisania z klipsem, podkładki 
na biurko, podpórki do książek, podręczniki [książki], pod-
stawki na stół papierowe, podstawki pod kufle do piwa, por-
trety, prospekty, przebitki [materiały piśmienne], przezrocza 
[materiały piśmienne], przybory szkolne [artykuły piśmien-
ne], przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publika-
cje drukowane, pudełka na pióra, pudełka z papieru lub kar-
tonu, rejestry, księgi główne [książki], reprodukcje graficzne, 
ryciny [grawerowanie], rysunki, segregatory na luźne kartki, 
serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do do-
kumentów, skoroszyty na dokumenty, stemple do pieczę-
towania, suche kalkomanie, szablony [artykuły piśmienne], 
szablony do wymazywania, szyldy z papieru lub z kartonu, 
śpiewniki, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, torby 
papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z pa-
pieru lub tworzyw sztucznych, transparenty z papieru, ulotki, 
usuwalne znaczki [stemple], wypełnienie z papieru lub karto-
nu, wzorce pisma do kopiowania, wzory do haftowania, wzo-
ry do kalkowania, zakładki do książek, zakładki do stron, za-
pisy nutowe, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zeszyty 
do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, 41 doradztwo 
zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy po-
mocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie 
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, dubbing, fotografia, 
fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach 
rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przy-

gotowanie materiałów do edukacji, kształcenie praktyczne 
[pokazy], kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, 
nocne kluby, organizacja pokazów mody w celach rozryw-
kowych, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organi-
zowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, orga-
nizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie piosenek, 
pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych 
niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie 
dla artystów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, pro-
dukcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, 
przedstawienia teatralne [produkcja], publikowanie książek, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radio-
we programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż 
teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, sporzą-
dzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, 
studia filmowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, 
udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie 
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do salonów gier, udostępnianie 
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi agencji 
dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, 
usługi biblioteczne, usługi bibliotek objazdowych, usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi gier oferowane 
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka i nauczanie], usługi 
muzeów [wystawy], usługi parków rozrywki, usługi pokazów 
filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifiko-
wania zawodowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, 
usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy 
pomocy symulatorów, usługi trenerskie, usługi w zakresie 
komponowania muzyki, usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie 
oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, 
wynajem urządzeń do gier, wynajem urządzeń kinemato-
graficznych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do de-
koracji teatralnych lub studiów telewizyjnych, wypożyczanie 
dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypoży-
czanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wy-
pożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu au-
dio, wypożyczanie zabawek, wystawianie spektakli na żywo, 
wystawianie spektakli rewiowych.

(210) 475048 (220) 2017 08 06
(731) GORDZIEJCZYK ADAM HYDRO-METAL, Wąsewo
(540) AGroLeo

(531) 26.13.25, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 ładowacze i chwytaki, ładowarki samojezdne, 
urządzenia dźwigowe, kosiarki, systemy sterowania.

(210) 475049 (220) 2017 08 06
(731) CENTRUM ROZWOJU BETTER SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
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(540) better GAMES

(531) 26.15.15, 26.15.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy.

(210) 475117 (220) 2017 08 07
(731) USARKIEWICZ ZENON DOMOS, Skórcz
(540) Finakryl

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 17 kity, kity do drewna, materiały do uszczelnia-
nia okien i drzwi.

(210) 475203 (220) 2017 08 10
(731) KRAWCZYK MACIEJ PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE KLINAR, 
Człuchów

(540) KLINAR
(510), (511) 17 izolatory, materiały do izolacji, guma do izola-
cji dźwiękowej, wata szklana do izolacji, taśma kauczukowa 
do izolacji, materiały wypełniające, folie uszczelniające i folie 
izolacyjne, taśmy uszczelniające, materiały dźwiękoszczelne, 
taśmy klejące stosowane w przemyśle, materiały do uszczel-
niania okien i drzwi, materiały nieprzewodzące do zatrzy-
mywania ciepła, wkłady ociepleniowe do profili okiennych 
i drzwiowych, 19 niemetalowe parapety okienne, progi 
i parapety z materiałów niemetalowch, profile niemetalowe 
do budownictwa, profile panelowe z materiałów niemeta-
lowych, profile podparapetowe, profile podokienne, profile 
drzwiowe, listwy niemetalowe, listwy budowlane, listwy 
podokienne, niemetalowe bloki konstrukcyjne, 37 usługi 
budowlane, konsultacje budowlane, izolowanie budynków, 
montaż drzwi i okien.

(210) 475242 (220) 2017 08 10
(731) CENTRUM BADAWCZO-PRODUKCYJNE DGT LAB 

SPÓŁKA AKCYJNA, Straszyn
(540) Cyber Protektor

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 algorytmy oprogramowania przyrządów, 
aparatów, urządzeń, sprzętu pomiarowo-kontrolnego i sy-
gnalizacyjno-alarmowego oraz laboratoryjnego dla potrzeb 
telekomunikacji, informatyki i digitalizacji służb publicznych 
oraz podzespoły, części zamienne i elementy do nich, przy-
rządy, aparaty, urządzenia, sprzęt pomiarowo-kontrolny 
i sygnalizacyjno-alarmowy dla potrzeb telekomunikacji, in-
formatyki i digitalizacji służb publicznych oraz podzespoły, 

części zamienne i elementy do nich, aparaty i urządzenia 
optoelektroniczne, elektryczne, elektroniczne i hybrydo-
we do odbierania, przesyłania i gromadzenia oraz zapisu 
dźwięku, obrazu i danych dla potrzeb telekomunikacji, in-
formatyki i digitalizacji służb publicznych oraz podzespoły, 
części zamienne i elementy do nich, sprzęt i aparatura video 
telefoniczna i internetowa dla potrzeb telekomunikacji, in-
formatyki i digitalizacji służb publicznych oraz podzespoły, 
części zamienne i elementy do nich, centrale telefoniczne 
analogowe, elektroniczne łącznice cyfrowe publiczne, wy-
specjalizowane elektroniczne łącznice cyfrowe dla potrzeb 
obronności optoelektroniczne i hybrydowe oraz podzespo-
ły, części zamienne i elementy do nich, elektroniczna apara-
tura sygnalizacyjna, kontrolna, pomiarowa, sterująca i alar-
mowa dla potrzeb telekomunikacji, informatyki i digitalizacji 
służb publicznych oraz podzespoły, części zamienne i ele-
menty do nich, tory i magistrale transmisyjne dla potrzeb 
telekomunikacji i informatyki, digitalizacji służb publicznych 
oraz podzespoły, części zamienne i elementy do nich, wy-
specjalizowane aparaty i urządzenia do przetwarzania infor-
macji dla potrzeb telekomunikacji, informatyki dla potrzeb 
telekomunikacji publicznej, informatyki i digitalizacji służb 
specjalnych oraz podzespoły, części zamienne i elemen-
ty do nich, telekomunikacyjne procesory, mikroprocesory, 
chipy, układy scalone, specjalizowane układy scalone tele-
komunikacyjne o wysokiej odporności przeciw wandalowej 
i przeciwzakłóceniowej, stacje bazowe, serwery, kompu-
tery i mikrokomputery oraz peryferyjny sprzęt kompute-
rowy, systemy komputerowe dla potrzeb telekomunikacji 
i informatyki oraz podzespoły, części zamienne i elementy 
do nich, elektroniczne maszyny do wykonywania obliczeń 
i zliczania impulsów nie będące komputerami w tym zdi-
gitalizowane wąsko wyspecjalizowane maszyny dla celów 
obronnościowych i obsługi służb publicznych zwłasz-
cza maszyny o wysokiej odporności przeciw wandalowej 
i przeciw zakłóceniowej, przetworniki analogowo-cyfrowe 
i cyfrowo-analogowe o wysokiej odporności przeciw wan-
dalowej i przeciwzakłóceniowej dla celów naukowych, labo-
ratoryjnych, badawczych, pomiarowych, kontrolnych, prze-
syłowych, obronnościowych i rejestracyjnych dla potrzeb 
telekomunikacji, informatyki, obsługi służb publicznych oraz 
podzespoły, części zamienne i elementy do nich, 16 wytwa-
rzane dla potrzeb osób trzecich, wykonane z materiałów 
celulozo pochodnych i syntetycznych dokumenty, certy-
fikaty, wydawnictwa, prospekty, katalogi, ulotki, periodyki, 
instrukcje, przewodniki, afisze, wydruki komputerowe w te-
matyce dotyczącej telekomunikacji i przetwarzania danych, 
specjalistyczne w tym wstrząsoodporne i wandaloodporne 
opakowania, pojemniki, pokrywy, palety, obsady, uchwy-
ty, wypełnienia objętościowe, ekstruderaty i obudowy dla 
przechowywania, transportu i składowania w tym składo-
wania w atmosferach ochronnych oraz dla potrzeb wysoko 
wyspecjalizowanego transportu lotniczego oraz wodosz-
czelnego i strugo szczelnego wszelkiego rodzaju sprzętu te-
lekomunikacyjnego i części zamiennych do niego, 35 usługi 
reklamowe dla potrzeb osób trzecich dotyczące dostępnej 
oferty takich urządzeń jak przyrządy, aparaty, urządzenia 
i sprzęt pomiarowo-kontrolny i sygnalizacyjno-alarmowy 
dla potrzeb telekomunikacji oraz części zamienne i elemen-
ty do nich, usługi hurtowni lub składu konsygnacyjnego ofe-
rujące przyrządy, aparaty, urządzenia i sprzęt pomiarowo-
-kontrolny i sygnalizacyjno- alarmowy dla potrzeb teleko-
munikacji oraz części zamienne i elementy do nich, aparaty 
i urządzenia optoelektroniczne, elektryczne, elektroniczne 
do odbierania, przesyłania i gromadzenia oraz zapisu dźwię-
ku, obrazu i danych, sprzęt i aparaturę video telefoniczną, 
centrale telefoniczne analogowe, elektroniczne, optoelek-



30 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT44/2017

troniczne i hybrydowe i ich części, aparaturę sygnalizacyjną, 
kontrolną i pomiarową, usługi sklepu internetowego oferu-
jącego przyrządy, aparaty, urządzenia i sprzęt pomiarowo-
-kontrolny i sygnalizacyjno-alarmowy dla potrzeb teleko-
munikacji oraz części zamienne i elementy do nich, takich 
jak aparaty i urządzenia optoelektroniczne, elektryczne 
i elektroniczne do odbierania, przesyłania i gromadzenia 
oraz zapisu dźwięku, obrazu i danych, sprzęt i aparaturę 
video telefoniczną, centrale telefoniczne analogowe, elek-
troniczne, optoelektroniczne i hybrydowe oraz ich części, 
aparaturę sygnalizacyjną, kontrolną, pomiarową, usługi wy-
specjalizowanego doradztwa handlowego i eksploatacyj-
nego dla potrzeb osób trzecich w zakresie doboru i obrotu 
sprzętem i instalacjami oraz częściami i oprogramowaniem 
jak również algorytmami dla potrzeb telekomunikacji, infor-
macja o powyższych usługach, 37 usługi dla potrzeb osób 
trzecich w zakresie instalacji, konserwacji, naprawy, remon-
tów, serwisu, renowacji i modernizacji, oraz zabezpieczania 
wandaloodpornego i wstrząsoodpornego aparatów tele-
fonicznych i ich części, central telefonicznych i ich części, 
komputerów telekomunikacyjnych i ich części oraz innego 
sprzętu telekomunikacyjnego do odtwarzania, rejestrowa-
nia i przekazywania obrazu, dźwięku i danych metodami 
analogowymi i cyfrowymi, usługi doradztwa i konsultacji 
dla potrzeb osób trzecich dotyczące wszystkich w/w usług 
dostarczane w trybie on-line z komputerowej bazy danych 
lub z Internetu lub dostarczane przez inne media, informa-
cja i doradztwo dla potrzeb osób trzecich dotyczące budo-
wy, konserwacji i napraw wymienionych urządzeń teleko-
munikacyjnych dostarczane poprzez łącza telekomunika-
cyjne, informacja o powyższych usługach, 38 usługi teleko-
munikacyjne świadczone dla potrzeb osób trzecich, usługi 
zestawiania trasy połączeń telekomunikacyjnych oraz usługi 
badania możliwości zestawienia trasy połączenia telekomu-
nikacyjnego, usługowe wypożyczanie aparatury do przesy-
łania informacji, wypożyczanie modemów, faksów, faksmo-
demów, serwerów, wypożyczanie innych urządzeń do prze-
syłania informacji, wypożyczanie peryferyjnych kompute-
rowych urządzeń telekomunikacyjnych, usługi realizacji dla 
potrzeb osób trzecich zleceń przywoławczych przy pomo-
cy środków łączności elektronicznej, informacja o powyż-
szych usługach, 42 usługi konstruktorskie i konsultacyjne 
oraz remontowe, rewaloryzacyjne i adaptacyjne w zakresie 
projektowania i eksploatacji torów, sieci i magistral tele-
transmisyjnych, w tym magistral zaopatrzonych w separa-
cję galwaniczną jednopoziomową lub wielopoziomową, 
sprzętu do celów telekomunikacji i przekazywania dźwię-
ku, obrazu i danych oraz komputerów, serwerów i sprzętu 
komputerowego peryferyjnego w tym drukarek i ploterów, 
pamięci masowych, rejestratorów danych, usługowe opra-
cowywanie algorytmów i programów komputerowych dla 
potrzeb telekomunikacji i przetwarzania danych na zlecenie 
osób trzecich, usługi koncesjonowanego specjalistycznego 
kodowania antypirackiego urządzeń telekomunikacyjnych, 
usługi koncesjonowanego specjalistycznego rozkodowy-
wania urządzeń telekomunikacyjnych, usługi projektowa-
nia i budowy telekomunikacyjnej aparatury elektronicznej 
łączeniowej, kontrolno-pomiarowej i naukowo-badawczej 
dla potrzeb osób trzecich oraz dla potrzeb obronności kra-
ju i służb publicznych, usługi modernizacyjne dla potrzeb 
osób trzecich w zakresie oprogramowania i algorytmizacji 
wymienionych urządzeń, usługi doradztwa i konsultacji dla 
potrzeb osób trzecich dotyczące wszystkich w/w usług do-
starczane w trybie on-line z komputerowej bazy danych lub 
z Internetu lub dostarczane przez inne media.

(210) 475299 (220) 2017 08 11
(731) MIŁEK MARCIN, Mysłowice
(540) eltro.pl
(510), (511) 7 elektronarzędzia, 9 alarmy.

(210) 475326 (220) 2017 08 14
(731) Accord Healthcare Limited, Harrow, GB
(540) REVICORD
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji skóry, kremy do pie-
lęgnacji skóry inne niż do użytku medycznego, kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, 5 preparaty i substancje farmaceutycz-
ne, preparaty i substancje farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, lecznicze preparaty i substancje do leczenia skóry, pre-
paraty i substancje farmaceutyczne do leczenia uszkodzenia 
porentgenowskiego skóry, preparaty i substancje farmaceu-
tyczne do leczenia zapalenia błony śluzowej jamy ustnej.

(210) 475343 (220) 2017 08 16
(731) CE Black Trust HOLDING II B.V., Amsterdam, NL
(540) AB

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 1 antydetonatory do silników spalinowych we-
wnętrznego spalania, chemikalia do odbarwiania olejów, 
dodatki chemiczne do olejów, dodatki chemiczne do pa-
liwa, dodatki detergentowe do benzyny, dyspersanty ropy 
naftowej, emulgatory, gumy jako materiały do klejenia do ce-
lów przemysłowych, katalizatory, katalizatory biochemiczne, 
kleje, mastyksy do opon, materiały filtracyjne, preparaty che-
miczne, materiały filtracyjne z substancji mineralnych, mate-
riały syntetyczne do absorpcji oleju, mieszanki do gaszenia 
ognia, mieszanki do naprawiania dętek, mieszanki do na-
prawy opon, olej przekładniowy, płyn przeciw zamarzaniu, 
płyny do obwodów hydraulicznych, płyny do odsiarczania 
akumulatorów elektrycznych, płyny do układu kierowni-
czego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, pochłaniacze 
gazów, substancje aktywne, preparaty chłodnicze, prepa-
raty do klejenia, preparaty do konserwacji gumy, prepara-
ty do oczyszczania gazu, preparaty do odgumowywania, 
preparaty do odklejania i odłączania, preparaty do odpusz-
czania metali, preparaty do oszczędzania paliwa, preparaty 
do wulkanizacji, preparaty ognioodporne, preparaty zapo-
biegające tworzeniu się powłok osadowych, preparaty zapo-
biegające zagotowaniu się chłodziwa silnikowego, rozpusz-
czalniki do lakierów, roztwory zapobiegające tworzeniu się 
piany w akumulatorach, silikony, spoiwa, preparaty do impre-
gnacji wodoodporne, z wyjątkiem farb, szpachlówka do ka-
roserii samochodowej, środki chemiczne do oczyszczania 
oleju, środki chemiczne do usuwania osadu węglowego 
z silników, środki chłodzące do silników pojazdów, środki 
dyspergujące olej, środki korozyjne, utleniacze jako dodatki 
chemiczne do paliwa silnikowego, węgiel aktywny, węgiel 
do filtrów, woda destylowana, wzmacniacze chemiczne 
do kauczuku, zakwaszona woda do ładowania akumulato-
rów, 4 benzyna, alkohol etylowy jako paliwo, benzyna ciężka, 
benzyna lekka, ciecze chłodząco smarujące, olej napędowy, 
oleje do smarowania, oleje silnikowe, paliwa mineralne, pa-
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liwa gazowe, paliwo na bazie alkoholu, ropa naftowa suro-
wa lub rafinowana, rozpylane mieszanki paliwowe, smary, 
zestalone gazy jako paliwo, 9 automatyczne sygnalizatory 
niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty 
ostrzegawcze do pojazdów, baterie do oświetlania, baterie 
elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, cewki, induk-
tory, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, czujniki, 
elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego 
sterowania, gaśnice, płyty do akumulatorów elektrycznych, 
przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, regulatory napię-
cia do pojazdów, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów, 
skrzynki akumulatorowe, tachometry, taksometry, termosta-
ty do pojazdów, urządzenia do automatycznego kierowania 
do pojazdów, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia 
do wyważania, urządzenia systemu GPS, wskaźniki ciśnienia, 
rejestratory ciśnienia, wskaźniki nachylenia, spadku, wskaź-
niki prędkości, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, 
29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, galaretki, hot 
dogi w cieście kukurydzianym, jaja, kiełbaski w cieście, ma-
sło, mięso i wędliny, mleczne produkty, owoce gotowane, 
owoce konserwowane, potrawy z ryb do spożycia przez 
ludzi, produkty serowarskie, przekąski na bazie owoców, sa-
łatki warzywne, wywar, bulion, 30 cheeseburger, czekolada, 
gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, guma do żucia, 
herbata, kanapki, kanapki z parówką, hot dog, kawa, krakersy, 
kukurydza prażona, popcorn, lody, mięso zapiekane w cie-
ście, musy czekoladowe, musy deserowe, napoje: czekolado-
we z mlekiem, na bazie kawy, kakaowe z mlekiem, kawowe 
z mlekiem, na bazie czekolady, na bazie herbaty, na bazie 
kakao, na bazie kawy, owocowe galaretki jako słodycze, pa-
stylki jako wyroby cukiernicze, pizza, placki, pomadki jako 
cukierki, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, pti-
furki, ciasteczka, quiche, tabule - sałatka z kuskus, tacos - da-
nie meksykańskie, wyroby cukiernicze, 31 warzywa świeże, 
zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziemniaki, 35 sprzedaż 
detaliczna i hurtowa w sklepach i hurtowniach także inter-
netowych towarów jak: antydetonatory do silników spalino-
wych wewnętrznego spalania, chemikalia do odbarwiania 
olejów, dodatki chemiczne do olejów, dodatki detergentowe 
do benzyny, dyspersanty ropy naftowej, paliwa, dodatki de-
tergentowe do benzyny, dyspersanty ropy naftowej, emul-
gatory, gumy jako materiały do klejenia do celów przemysło-
wych, katalizatory, katalizatory biochemiczne, kleje, mastyksy 
do opon, materiały filtracyjne, preparaty chemiczne, materia-
ły filtracyjne z substancji mineralnych, materiały syntetyczne 
do absorpcji oleju, mieszanki do gaszenia ognia, mieszanki 
do naprawiania dętek, mieszanki do naprawy opon, olej 
przekładniowy, płyn przeciw zamarzaniu, płyny do obwo-
dów hydraulicznych, płyny do odsiarczania akumulatorów 
elektrycznych, płyny do układu kierowniczego ze wspoma-
ganiem, płyny hamulcowe, pochłaniacze gazów, substancje 
aktywne, preparaty chłodnicze, preparaty do klejenia, prepa-
raty do konserwacji gumy, preparaty do oczyszczania gazu, 
preparaty do odgumowywania, preparaty do odklejania 
i odłączania, preparaty do odpuszczania metali, preparaty 
do oszczędzania paliwa, preparaty do wulkanizacji, prepa-
raty ognioodporne, preparaty zapobiegające tworzeniu się 
powłok osadowych, preparaty zapobiegające zagotowaniu 
się chłodziwa silnikowego, rozpuszczalniki do lakierów, roz-
twory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, 
silikony, spoiwa, preparaty do impregnacji wodoodporne, 
z wyjątkiem farb, szpachlówka do karoserii samochodowej, 
środki chemiczne do oczyszczania oleju, środki chemiczne 
do usuwania osadu węglowego z silników, środki chłodzące 
do silników pojazdów, środki dyspergujące olej, środki koro-
zyjne, utleniacze jako dodatki chemiczne do paliwa silniko-
wego, węgiel aktywny, węgiel do filtrów, woda destylowana, 

wzmacniacze chemiczne do kauczuku, zakwaszona woda 
do ładowania akumulatorów, benzyna, alkohol etylowy jako 
paliwo, benzyna ciężka, benzyna lekka, ciecze chłodząco 
smarujące, olej napędowy, oleje do smarowania, oleje sil-
nikowe, paliwa mineralne, paliwa gazowe, paliwo na bazie 
alkoholu, ropa naftowa surowa lub rafinowana, rozpylane 
mieszanki paliwowe, smary, zestalone gazy jako paliwo au-
tomatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach 
pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, ba-
terie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne 
do pojazdów, cewki, induktory, cewki elektromagnetyczne, 
cewki elektryczne, czujniki, elektroniczne breloki do kluczy 
będące pilotami zdalnego sterowania, gaśnice, płyty do aku-
mulatorów elektrycznych, przyrządy do pomiaru poziomu 
paliwa, regulatory napięcia do pojazdów, rejestratory prze-
bytej drogi dla pojazdów, skrzynki akumulatorowe, tacho-
metry, taksometry, termostaty do pojazdów, urządzenia 
do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia 
do pomiaru ciśnienia, urządzenia do wyważania, urządze-
nia systemu GPS, wskaźniki ciśnienia, rejestratory ciśnienia, 
wskaźniki nachylenia, spadku, wskaźniki prędkości, znaki dro-
gowe świecące lub mechaniczne, chipsy owocowe, chipsy 
ziemniaczane, galaretki, hot dogi w cieście kukurydzianym, 
jaja, kiełbaski w cieście, masło, mięso i wędliny, mleczne pro-
dukty, owoce gotowane, owoce konserwowane, potrawy 
z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, prze-
kąski na bazie owoców, sałatki warzywne, wywar, bulion, 
cheeseburger, czekolada, gofry, gotowe potrawy na bazie 
makaronu, guma do żucia, herbata, kanapki, kanapki z pa-
rówką, hot dog, kawa, krakersy, kukurydza prażona, popcorn, 
lody, mięso zapiekane w cieście, musy czekoladowe, musy 
deserowe, napoje, owocowe galaretki jako słodycze, pastylki 
jako wyroby cukiernicze, pizza, placki, pomadki jako cukier-
ki, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki, 
ciasteczka, quiche, tabule - sałatka z kuskus, tacos - danie 
meksykańskie, wyroby cukiernicze, warzywa świeże, zboże 
w ziarnach nieprzetworzone, ziemniaki, 36 handel walutami 
i wymiana walut, 39 dostawa towarów, holowanie, usługi 
car-sharingu.

(210) 475344 (220) 2017 08 16
(731) CE Black Trust HOLDING II B.V., Amsterdam, NL
(540) Apexim AB

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04, 26.04.07
(510), (511) 1 antydetonatory do silników spalinowych we-
wnętrznego spalania, chemikalia do odbarwiania olejów, 
dodatki chemiczne do olejów, dodatki chemiczne do pa-
liwa, dodatki detergentowe do benzyny, dyspersanty ropy 
naftowej, emulgatory, gumy jako materiały do klejenia do ce-
lów przemysłowych, katalizatory, katalizatory biochemiczne, 
kleje, mastyksy do opon, materiały filtracyjne, preparaty che-
miczne, materiały filtracyjne z substancji mineralnych, mate-
riały syntetyczne do absorpcji oleju, mieszanki do gaszenia 
ognia, mieszanki do naprawiania dętek, mieszanki do na-
prawy opon, olej przekładniowy, płyn przeciw zamarzaniu, 
płyny do obwodów hydraulicznych, płyny do odsiarczania 
akumulatorów elektrycznych, płyny do układu kierowni-
czego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, pochłaniacze 
gazów, substancje aktywne, preparaty chłodnicze, prepa-
raty do klejenia, preparaty do konserwacji gumy, prepara-
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ty do oczyszczania gazu, preparaty do odgumowywania, 
preparaty do odklejania i odłączania, preparaty do odpusz-
czania metali, preparaty do oszczędzania paliwa, preparaty 
do wulkanizacji, preparaty ognioodporne, preparaty zapo-
biegające tworzeniu się powłok osadowych, preparaty zapo-
biegające zagotowaniu się chłodziwa silnikowego, rozpusz-
czalniki do lakierów, roztwory zapobiegające tworzeniu się 
piany w akumulatorach, silikony, spoiwa, preparaty do impre-
gnacji wodoodporne, z wyjątkiem farb, szpachlówka do ka-
roserii samochodowej, środki chemiczne do oczyszczania 
oleju, środki chemiczne do usuwania osadu węglowego 
z silników, środki chłodzące do silników pojazdów, środki 
dyspergujące olej, środki korozyjne, utleniacze jako dodatki 
chemiczne do paliwa silnikowego, węgiel aktywny, węgiel 
do filtrów, woda destylowana, wzmacniacze chemiczne 
do kauczuku, zakwaszona woda do ładowania akumulato-
rów, 4 benzyna, alkohol etylowy jako paliwo, benzyna ciężka, 
benzyna lekka, ciecze chłodząco smarujące, olej napędowy, 
oleje do smarowania, oleje silnikowe, paliwa mineralne, pa-
liwa gazowe, paliwo na bazie alkoholu, ropa naftowa suro-
wa lub rafinowana, rozpylane mieszanki paliwowe, smary, 
zestalone gazy jako paliwo, 9 automatyczne sygnalizatory 
niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty 
ostrzegawcze do pojazdów, baterie do oświetlania, baterie 
elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, cewki, induk-
tory, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, czujniki, 
elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego 
sterowania, gaśnice, płyty do akumulatorów elektrycznych, 
przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, regulatory napię-
cia do pojazdów, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów, 
skrzynki akumulatorowe, tachometry, taksometry, termosta-
ty do pojazdów, urządzenia do automatycznego kierowania 
do pojazdów, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia 
do wyważania, urządzenia systemu GPS, wskaźniki ciśnienia, 
rejestratory ciśnienia, wskaźniki nachylenia, spadku, wskaź-
niki prędkości, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, 
29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, galaretki, hot 
dogi w cieście kukurydzianym, jaja, kiełbaski w cieście, ma-
sło, mięso i wędliny, mleczne produkty, owoce gotowane, 
owoce konserwowane, potrawy z ryb do spożycia przez 
ludzi, produkty serowarskie, przekąski na bazie owoców, sa-
łatki warzywne, wywar, bulion, 30 cheeseburger, czekolada, 
gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, guma do żucia, 
herbata, kanapki, kanapki z parówką, hot dog, kawa, krakersy, 
kukurydza prażona, popcorn, lody, mięso zapiekane w cie-
ście, musy czekoladowe, musy deserowe, napoje: czekolado-
we z mlekiem, na bazie kawy, kakaowe z mlekiem, kawowe 
z mlekiem, na bazie czekolady, na bazie herbaty, na bazie 
kakao, na bazie kawy, owocowe galaretki jako słodycze, pa-
stylki jako wyroby cukiernicze, pizza, placki, pomadki jako 
cukierki, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, pti-
furki, ciasteczka, quiche, tabule - sałatka z kuskus, tacos - da-
nie meksykańskie, wyroby cukiernicze, 31 warzywa świeże, 
zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziemniaki, 35 sprzedaż 
detaliczna i hurtowa w sklepach i hurtowniach także inter-
netowych towarów jak: antydetonatory do silników spalino-
wych wewnętrznego spalania, chemikalia do odbarwiania 
olejów, dodatki chemiczne do olejów, dodatki detergentowe 
do benzyny, dyspersanty ropy naftowej, paliwa, dodatki de-
tergentowe do benzyny, dyspersanty ropy naftowej, emul-
gatory, gumy jako materiały do klejenia do celów przemysło-
wych, katalizatory, katalizatory biochemiczne, kleje, mastyksy 
do opon, materiały filtracyjne, preparaty chemiczne, materia-
ły filtracyjne z substancji mineralnych, materiały syntetyczne 
do absorpcji oleju, mieszanki do gaszenia ognia, mieszanki 
do naprawiania dętek, mieszanki do naprawy opon, olej 
przekładniowy, płyn przeciw zamarzaniu, płyny do obwo-

dów hydraulicznych, płyny do odsiarczania akumulatorów 
elektrycznych, płyny do układu kierowniczego ze wspoma-
ganiem, płyny hamulcowe, pochłaniacze gazów, substancje 
aktywne, preparaty chłodnicze, preparaty do klejenia, prepa-
raty do konserwacji gumy, preparaty do oczyszczania gazu, 
preparaty do odgumowywania, preparaty do odklejania 
i odłączania, preparaty do odpuszczania metali, preparaty 
do oszczędzania paliwa, preparaty do wulkanizacji, prepa-
raty ognioodporne, preparaty zapobiegające tworzeniu się 
powłok osadowych, preparaty zapobiegające zagotowaniu 
się chłodziwa silnikowego, rozpuszczalniki do lakierów, roz-
twory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, 
silikony, spoiwa, preparaty do impregnacji wodoodporne, 
z wyjątkiem farb, szpachlówka do karoserii samochodowej, 
środki chemiczne do oczyszczania oleju, środki chemiczne 
do usuwania osadu węglowego z silników, środki chłodzące 
do silników pojazdów, środki dyspergujące olej, środki koro-
zyjne, utleniacze jako dodatki chemiczne do paliwa silniko-
wego, węgiel aktywny, węgiel do filtrów, woda destylowana, 
wzmacniacze chemiczne do kauczuku, zakwaszona woda 
do ładowania akumulatorów, benzyna, alkohol etylowy jako 
paliwo, benzyna ciężka, benzyna lekka, ciecze chłodząco 
smarujące, olej napędowy, oleje do smarowania, oleje sil-
nikowe, paliwa mineralne, paliwa gazowe, paliwo na bazie 
alkoholu, ropa naftowa surowa lub rafinowana, rozpylane 
mieszanki paliwowe, smary, zestalone gazy jako paliwo au-
tomatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach 
pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, ba-
terie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne 
do pojazdów, cewki, induktory, cewki elektromagnetyczne, 
cewki elektryczne, czujniki, elektroniczne breloki do kluczy 
będące pilotami zdalnego sterowania, gaśnice, płyty do aku-
mulatorów elektrycznych, przyrządy do pomiaru poziomu 
paliwa, regulatory napięcia do pojazdów, rejestratory prze-
bytej drogi dla pojazdów, skrzynki akumulatorowe, tacho-
metry, taksometry, termostaty do pojazdów, urządzenia 
do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia 
do pomiaru ciśnienia, urządzenia do wyważania, urządze-
nia systemu GPS, wskaźniki ciśnienia, rejestratory ciśnienia, 
wskaźniki nachylenia, spadku, wskaźniki prędkości, znaki dro-
gowe świecące lub mechaniczne, chipsy owocowe, chipsy 
ziemniaczane, galaretki, hot dogi w cieście kukurydzianym, 
jaja, kiełbaski w cieście, masło, mięso i wędliny, mleczne pro-
dukty, owoce gotowane, owoce konserwowane, potrawy 
z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, prze-
kąski na bazie owoców, sałatki warzywne, wywar, bulion, 
cheeseburger, czekolada, gofry, gotowe potrawy na bazie 
makaronu, guma do żucia, herbata, kanapki, kanapki z pa-
rówką, hot dog, kawa, krakersy, kukurydza prażona, popcorn, 
lody, mięso zapiekane w cieście, musy czekoladowe, musy 
deserowe, napoje, owocowe galaretki jako słodycze, pastylki 
jako wyroby cukiernicze, pizza, placki, pomadki jako cukier-
ki, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki, 
ciasteczka, quiche, tabule - sałatka z kuskus, tacos - danie 
meksykańskie, wyroby cukiernicze, warzywa świeże, zboże 
w ziarnach nieprzetworzone, ziemniaki, 36 handel walutami 
i wymiana walut, 39 dostawa towarów, holowanie, usługi 
car-sharingu.

(210) 475392 (220) 2017 08 16
(731) ARPRES PROMOTION LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk
(540) Bitwa na Gary
(510), (511) 28 gry, 41 usługi organizacji imprez sportowych, 
rozrywkowych, gier, loterii, organizowanie konkursów.
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(210) 475414 (220) 2017 08 16
(731) DALPO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRADING SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Poznań

(540) EUROTAPE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 taśmy przylepne do celów papierniczych lub 
do użytku domowego, taśmy samoprzylepne i taśmy ela-
styczne do użytku domowego lub biurowego.

(210) 475447 (220) 2017 08 17
(731) Société des Produits Nestlé SA, Vevey, CH
(540) GENEROSO
(510), (511) 30 kawa, kawa aromatyzowana, ekstrakty kawy, 
napoje na bazie kawy, preparaty na bazie kawy do przygoto-
wywania napojów, kawa mrożona, substytuty kawy, napoje 
na bazie substytutów kawy, cykoria (jako substytut kawy), 
herbata, ekstrakty herbaty, napoje na bazie herbaty, prepara-
ty na bazie herbaty do przygotowywania napojów, mrożona 
herbata, kakao, napoje na bazie kakao, preparaty na bazie ka-
kao, czekolada, produkty czekoladowe, napoje na bazie cze-
kolady, preparaty na bazie czekolady do przygotowywania 
napojów.

(210) 475454 (220) 2017 08 17
(731) Foshan Suoer Electronic Industry Co., Ltd., Foshan, 

CN
(540) SUOER

(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 9 monitory, elektroniczne tablice wyświetla-
jące, elektroniczne wskaźniki emitujące światło, aparatura 
łącznościowa, przyrządy nawigacyjne, wideofony, obudowy 
głośników, elektryczne urządzenia monitorujące, odbiorniki 
audio i wideo, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia 
telewizyjne, przyrządy geodezyjne, aparatura do nauczania, 
kable elektryczne, przewody elektryczne, przewody mie-
dziane izolowane, wzmacniacze, komutatory, złącza elek-
tryczne, konwertery elektryczne, przełączniki elektryczne, 
wtyczki, gniazda i inne kontakty, reduktory elektryczne, ekra-
ny fluorescencyjne, panele sterujące, złącza do przewodów 
elektrycznych, przemienniki, inwertory, urządzenia zdalnego 
sterowania, układy scalone, półprzewodniki, regulatory świa-
tła, diody emitujące światło [LED], transformatory stopniowe, 
elektryczne urządzenia do komutacji, urządzenia do ochrony 
osobistej przed wypadkami, zamki elektryczne, elektryczne 
dzwonki drzwiowe, ładowarki do baterii elektrycznych, bate-
rie elektryczne, baterie słoneczne.

(210) 475455 (220) 2017 08 17
(731) SICZEK KOZERA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) ELAB
(510), (511) 41 nauczanie, usługi klubowe [rozrywka lub 
nauczanie], organizowanie i prowadzenie konferencji, tłu-
maczenia, organizowanie obozów wakacyjnych [w zakresie 

rozrywki], organizowanie i prowadzenie kongresów, orga-
nizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych [szko-
lenia], organizacja wystaw związanych z kulturą lub eduka-
cją, wyższe uczelnie [edukacja], zawodowe (poradnictwo) 
[porady w zakresie edukacji lub kształcenia], organizowanie 
i obsługa zjazdów, publikacje elektroniczne on-line książek 
i periodyków, sprawdziany edukacyjne, informacja o edu-
kacji, nauczanie korespondencyjne.

(210) 475462 (220) 2017 08 18
(731) ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) cencert

(531) 26.02.01, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 nośniki informacji do gromadzenia certy-
fikatów klucza publicznego, oprogramowanie do syste-
mów zabezpieczeń oraz infrastruktury klucza publiczne-
go (PKI), sprzęt i urządzenia komputerowe do systemów 
zabezpieczeń oraz infrastruktury klucza publicznego (PKI), 
35 archiwizacja danych w zakresie podpisu elektroniczne-
go i znacznika czasu, zwłaszcza dotyczących wystawiania 
i unieważnienia certyfikatów, notariatu elektronicznego 
i transakcji elektronicznych, 41 publikowanie certyfikatów, 
szkolenie w zakresie systemów zabezpieczeń oraz infra-
struktury klucza publicznego (PKI), 42 usługi w zakresie 
podpisu elektronicznego i znacznika czasu, w tym zwłasz-
cza: wystawianie i unieważnianie certyfikatów, prowadze-
nie notariatu elektronicznego, potwierdzanie transakcji 
elektronicznych, wdrażanie systemów zabezpieczeń oraz 
infrastruktury klucza publicznego (PKI), projektowanie 
oprogramowania do systemów zabezpieczeń oaz infra-
struktury klucza publicznego (PKI), doradztwo w zakresie 
systemów zabezpieczeń oraz infrastruktury klucza publicz-
nego (PKI).

(210) 475470 (220) 2017 08 18
(731) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INDYKPOL SAMO DOBRO KONTROLA OD POLA DO 

STOŁU GWARANCJA 100% jakości



34 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT44/2017

(531) 03.07.04, 03.07.24, 08.07.11, 05.07.02, 18.01.08, 25.01.15, 
26.04.04, 26.04.12, 25.01.01, 26.01.01, 26.01.16, 24.17.05, 
24.17.09, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwo-
wane, wyroby wędliniarskie, podroby drobiowe, drób wę-
dzony, drób pieczony, polędwice, szynki, kiełbasy, golonki, 
parówki, kabanosy, wędliny w postaci mielonki, wyroby 
garmażeryjne, pasztety, jaja, flaki, krokiety, wyroby wędli-
niarskie, dziczyzna, konserwy mięsne, ekstrakty mięsne, 
produkty mleczne, oleje jadalne, tłuszcze, owoce i warzy-
wa konserwowane, grzyby suszone, koncentraty, owoce 
i warzywa przetworzone w postaci mrożonek i puszkowa-
ne, mrożonki zawarte w tej klasie, półprodukty z surowego 
mięsa drobiowego, półprodukty panierowane, półproduk-
ty z nadzieniem, drób w galarecie i galarety drobiowe, kieł-
basy, wędliny, dania mięsne gotowe do spożycia, kiełbaski 
do hot dogów, kiełbaski w cieście, 43 usługi gastronomicz-
ne, catering, prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, 
stołówek, restauracji, restauracji samoobsługowych, przy-
gotowywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw 
na zamówienie.

(210) 475475 (220) 2017 08 18
(731) R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las
(540) YOUR DIAMOND STORY

(531) 17.02.01, 17.02.02, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie szla-
chetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, monety, 
ozdoby, posągi oraz figurki wykonane z lub pokryte szla-
chetnymi i półszlachetnymi metalami i ich imitacjami, ze-
garki, przyrządy do mierzenia czasu, wyroby oraz przyrządy 
zegarmistrzowskie i chronometryczne, pudełka na biżute-
rię i pudełka na zegarki, 35 usługi sprzedaży towarów: bi-
żuteria i wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszla-
chetne, perły, metale szlachetne i półszlachetne, ich stopy 
oraz imitacje, monety, ozdoby, posągi oraz figurki wyko-
nane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi meta-
lami i ich imitacjami, usługi sprzedaży towarów: zegarki, 
przyrządy do mierzenia czasu, wyroby oraz przyrządy ze-
garmistrzowskie i chronometryczne, pudełka na biżuterię 
i pudełka na zegarki, akcesoria do biżuterii oraz przyrządów 
zegarmistrzowskich i chronometrycznych, usługi sprzeda-
ży towarów: walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, parasole, parasolki, para-
sole przeciwsłoneczne, laski, skóra i imitacje skóry, materiał 
skórzany, usługi sprzedaży towarów: skórzane nici, sznuro-
wadła skórzane, opaski skórzane, paski naramienne, etui, 
futerały, artykuły i komplety podróżne, skórzane okładziny 
i wykończenia do mebli, skórzane paski, pasy i rzemyki, 
skórzane smycze, pudełka i pudła ze skóry, sakwy, sakiew-
ki, teczki, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowy-
mi, internetowymi, zarządzanie w działalności handlowej, 
administrowanie działalności handlowej, usługi doradcze 
w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami 
franchisingowymi, doradztwo w zakresie organizowania 

i zarządzania działalnością gospodarczą, organizowanie 
targów, wystaw i kongresów w celach handlowych oraz 
reklamowych, pokazy towarów, dekoracja wystaw i witryn 
sklepowych, usługi w zakresie pośrednictwa handlowego 
polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi 
agencji importowo-eksportowych.

(210) 475480 (220) 2017 08 18
(731) EDIBA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Moda na robótki

(531) 02.09.01, 09.01.07, 27.05.01
(510), (511) 16 publikacje periodyczne, publikacje perio-
dyczne drukowane, publikacje periodyczne elektroniczne, 
publikacje drukowane, periodyki, czasopisma, dzienniki, 
gazety, czasopisma branżowe, broszury, druki, papier i kar-
ton, katalogi, kalendarze, grafiki, albumy, materiały szko-
leniowe i instruktażowe, książki, artykuły introligatorskie, 
fotografie, papeteria, czcionki drukarskie, prospekty, katalo-
gi, kalendarze, afisze, almanachy, notesy, obrazy, 41 wyda-
wanie gazet, czasopism, katalogów, publikowanie książek, 
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publi-
kowanie zdjęć w gazetach, czasopismach, za pośrednic-
twem Internetu, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów i seminariów, świadczenie usług rozrywkowych, 
organizowanie konkursów, loterii, publikowanie czasopism 
elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, 
usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, edukacja 
i nauczanie.

(210) 475482 (220) 2017 08 18
(731) ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Belsk Duży
(540) OWOCOWY-RAJ SPRÓBUJ TEGO CO NAJLEPSZE 

W NATURZE
(510), (511) 32 napoje owocowe i soki owocowe, syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, sok jabłkowy, bez-
alkoholowe napoje z soków owocowych, nektary, wody 
mineralne.

(210) 475494 (220) 2017 08 21
(731) MARCHWICKA KARINA ANNA, Skórzewo
(540) Villmaris
(510), (511) 43 rezerwacja zakwaterowania tymczasowe-
go, tymczasowy wynajem pokoi, udostępnianie informacji 
o usługach tymczasowego zakwaterowania, usługi rezerwa-
cji zakwaterowania, wynajem domków letniskowych, wyna-
jem konstrukcji namiotowych.

(210) 475505 (220) 2017 08 19
(731) BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA,  

Górki Małe
(540) BIFIX herbatka Puchatka
(510), (511) 5 herbaty ziołowe lecznicze, zioła lecznicze, 
30 herbaty.
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(210) 475528 (220) 2017 08 21
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie
(540) PALACE Jan Klemens

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 02.01.05, 07.15.22
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 475532 (220) 2017 08 21
(731) BRADEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) OXIDE
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe, marketing 
internetowy, promocja, reklama i marketing stron interne-
towych on-line, usługi marketingowe za pośrednictwem 
wyszukiwarek internetowych, promocja, reklama i marke-
ting stron internetowych on-line, reklama online za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi 
w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi re-
klamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, 
optymalizacja stron internetowych, indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem reklam na stronach internetowych, usługi public re-
lations, 42 projektowanie, tworzenie i programowanie stron 
internetowych.

(210) 475550 (220) 2017 08 22
(731) GERKE TOMASZ, Poznań
(540) Settlink
(510), (511) 42 tymczasowe elektroniczne przechowywanie 
informacji i danych.

(210) 475558 (220) 2017 08 22
(731) KOWALUK GRZEGORZ, Lublin
(540) SHOOTER READY
(510), (511) 41 szkolenia sportowe, obozy sportowe, edu-
kacja sportowa, zajęcia sportowe, sędziowanie sportowe, 
usługi sportowe, organizowanie zawodów sportowych i im-
prez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez 
sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, usługi 
klubów sportowych, kursy szkoleniowe, prowadzenie warsz-
tatów [szkolenia].

(210) 475560 (220) 2017 08 22
(731) UTECH TECHNICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) UT UTECH TECHNICS

(531) 07.15.22, 27.05.01, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 42 prace badawczo-rozwojowe, badania w dzie-
dzinie mechaniki, inżynieria techniczna, projektowanie 
i ulepszanie maszyn i urządzeń w zakresie hydrauliki siłowej, 
automatyki przemysłowej, centralnego smarowania, pro-
jektowanie układów napędów i sterowań hydraulicznych, 
elektrohydraulicznych, pneumatycznych, elektropneuma-
tycznych, elektromechanicznych, badania w dziedzinie 
mechaniki maszyn i urządzeń, projektowanie systemów 
sterowania maszyn i urządzeń. opracowywanie projektów 
technicznych.

(210) 475576 (220) 2017 08 22
(731) GAWROŃSKI ZBIGNIEW, Pławno
(540) MEDICAMEAT

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, dietetyczna żyw-
ność przystosowana do celów medycznych, 29 zupy, prze-
ciery warzywne, tofu, nasiona przetworzone, pasty do kro-
mek zawierające tłuszcz, krokiety, falafel, kiełbaski do hot 
dogów, konserwowane warzywa, 30 mączka z roślin strącz-
kowych, mąka, kanapki, spaghetti, przekąski na bazie zbóż, 
marynaty, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, re-
klama, outsourcing, 43 bary szybkiej obsługi, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(210) 475577 (220) 2017 08 22
(731) GRZELAK DARIUSZ DG GROUP, Ząbki
(540) ZZ ZANZARA

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 okulary optyczne i przeciwsłoneczne, szkła 
kontaktowe, soczewki korekcyjne, akcesoria do wyrobu oku-
larów, oprawki, osłony, szkła okularowe, oprawki do okularów, 
opakowania do okularów, akcesoria do pielęgnacji okularów, 
okulary korekcyjne, etui na okulary, łańcuszki do binokli, 
uchwyty do okularów, etui na okulary, sznurki do okularów, 
futerały na okulary, lornetki, lornety, lupy, lusterka optycz-
ne, osłony przeciwsłoneczne do obiektywów, osłony prze-
ciwoślepiające, zestawy soczewek płaskich i korekcyjnych 
przeciwsłonecznych ze szkła i tworzyw sztucznych, szkło 
optyczne.
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(210) 475589 (220) 2017 08 22
(731) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) MojeSeriale

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urzą-
dzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegra-
fii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty 
kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefonicz-
ne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory kom-
puterowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania, 
procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kre-
skowych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki da-
nych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, 
dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe 
audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w for-
macie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski oblicze-
niowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków kompu-
terowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświe-
tlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, 
kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, 
kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, kar-
ty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, 
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, kom-
puterowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery 
przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału 
telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lor-
netki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmo-
we, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do tele-
fonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, mode-
my, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napę-
dy dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - 
programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, no-
tesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, od-
biorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt 
kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, 
płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, progra-
my komputerowe jako software ładowalny, programy kom-
puterowe nagrane, programy komputerowe pozwalające 
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów 
za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfro-
wych, programy komputerowe do obsługi telewizji interak-
tywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne 
w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, 
software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, 
stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki in-
formatyczne, sterujące programy komputerowe systemu 
operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, ta-
śmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefo-
ny przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, 
karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, 
karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia 
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do na-
wigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablo-
wego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia 
do nadawania, przekazywania i odbioru działające w syste-
mie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące 
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, 
urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmac-
niania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-
-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, 

zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające 
dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kana-
łów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów 
telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, na-
grane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwięko-
we zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycz-
nych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycz-
nych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarza-
nia w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, pla-
katy, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły 
papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, 
czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie 
papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, 
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzie-
rania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne 
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzy-
żówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką 
umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki 
z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzy-
żówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy 
geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały pi-
śmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, prze-
zrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki 
i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje 
do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 orga-
nizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji in-
ternetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarza-
nia informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urzą-
dzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski 
do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-
-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie 
MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, 
pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, 
hologramy, interfejsy komputerowe. kamery filmowe, kame-
ry wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty 
z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty 
magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, 
komputery przenośne, komputery przystosowane do odbio-
ru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, 
lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośni-
ki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, mo-
nitory - hardware komputerowy, monitory - programy kom-
puterowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektronicz-
ne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- 
i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompakto-
wych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fono-
graficzne, programy gier komputerowych, programy kom-
puterowe jako software ładowalny, programy komputerowe 
nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkowni-
kom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednic-
twem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, progra-
my komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, prze-
zrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci 
modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software - 
oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące 
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, 
taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy 
wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające 
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do auto-
matów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory 
elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów 
kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, 
urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego 
i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywa-
nia i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, 
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie prze-
kazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefo-
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niczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogło-
szeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z gra-
mi, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru tele-
wizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę 
lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, na-
grywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagra-
ne programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/ audy-
cje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestro-
wane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków 
magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie 
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, od-
twarzaczach DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwa-
forty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszu-
ry, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, 
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzie-
rania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne 
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzy-
żówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką 
umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki 
z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzy-
żówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy 
geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, 
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje dru-
kowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane 
z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo-
-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, 
usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz 
osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, bada-
nia w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, 
badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, 
kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profe-
sjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w za-
kresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi 
w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania 
marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji 
handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdoby-
wanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie mar-
ketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania 
prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja 
przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach 
danych, systematyzacja informacji w komputerowych ba-
zach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie 
w komputerowych bazach danych, sortowanie danych 
w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dys-
trybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, dru-
ków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookle-
tów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsoro-
wanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych 
i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia 
ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty cza-
sopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamo-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi 
reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi 
w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe 
(bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materia-

łów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam 
korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania 
reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie 
targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw skle-
powych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, 
usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i fil-
mów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Inter-
net, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania 
i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, 
przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednic-
twem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunika-
tów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi teleko-
munikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjne-
go, usługi rozpowszechniania programów radiowych i tele-
wizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, re-
portaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, 
zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktyw-
nym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania 
programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radio-
fonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania 
połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przy-
woławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji 
elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefo-
nicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w za-
kresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyła-
nia poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras 
połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie 
przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci 
komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz 
satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy 
pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji 
programów radiowych, usługi w zakresie realizowania trans-
misji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji 
danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomu-
nikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania infor-
macji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu 
i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefo-
nicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu tele-
fonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i ob-
razu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności 
przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, 
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za po-
średnictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych 
oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu 
telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi do-
starczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp 
do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewi-
zyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwal-
nych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicz-
nych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja 
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wy-
cieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, orga-
nizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie trans-
portu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształce-
nia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalne-
go środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, 
w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie 
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, kon-
serwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi stu-
diów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi stu-
dia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, 
usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowa-
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nie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie kon-
kursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, 
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych 
w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych 
widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji 
z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie 
książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tek-
stów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line 
książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycz-
nego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcz-
nych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, 
montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie 
filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicz-
nych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dzie-
dziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywko-
wych, konkursów plebiscytów, organizowanie imprez połą-
czonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie 
spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów 
rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie 
materiałów do programów telewizyjnych o charakterze re-
klamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekon-
kursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi 
w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wy-
konywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materia-
łów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związa-
nych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji 
edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kultural-
nych i sportowych, 42 administrowanie stronami kompute-
rowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie systemów kom-
puterowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowe-
go, instalacje oprogramowania komputerowego, programo-
wanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów 
do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania 
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi pro-
jektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysło-
wego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowa-
dzanie badań naukowych w kierunku promowania świado-
mości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalne-
go człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządza-
nie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za po-
średnictwem witryny internetowej.

(210) 475591 (220) 2017 08 22
(731) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) Dworskie ŻYCIE

(531) 01.01.02, 24.09.01, 26.04.01, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urzą-
dzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegra-
fii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty 
kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefonicz-

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

rania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne 
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzy-
żówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką 
umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki 
z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzy-
żówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy 
geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, 
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje dru-
kowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane 
z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo-
-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, 
usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz 
osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, bada-
nia w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, 
badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, 
kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profe-
sjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w za-
kresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi 
w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania 
marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji 
handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdoby-
wanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie mar-
ketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania 
prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja 
przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach 
danych, systematyzacja informacji w komputerowych ba-
zach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie 
w komputerowych bazach danych, sortowanie danych 
w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dys-
trybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, dru-
ków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookle-
tów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsoro-
wanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych 
i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia 
ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty cza-
sopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamo-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi 
reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi 
w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe 
(bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materia-
łów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam 
korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania 
reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie 
targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw skle-
powych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, 
usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i fil-
mów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Inter-
net, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania 
i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, 
przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednic-
twem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunika-
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tów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi teleko-
munikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjne-
go, usługi rozpowszechniania programów radiowych i tele-
wizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, re-
portaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, 
zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktyw-
nym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania 
programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radio-
fonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania 
połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przy-
woławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji 
elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefo-
nicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w za-
kresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyła-
nia poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras 
połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie 
przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci 
komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz 
satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy 
pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji 
programów radiowych, usługi w zakresie realizowania trans-
misji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji 
danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomu-
nikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania infor-
macji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu 
i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefo-
nicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu tele-
fonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i ob-
razu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności 
przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, 
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za po-
średnictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych 
oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu 
telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi do-
starczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp 
do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewi-
zyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwal-
nych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicz-
nych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja 
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wy-
cieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, orga-
nizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie trans-
portu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształce-
nia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalne-
go środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, 
w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie 
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, kon-
serwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi stu-
diów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi stu-
dia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, 
usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowa-
nie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie kon-
kursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, 
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych 
w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych 
widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji 
z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie 
książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tek-
stów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line 
książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycz-
nego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcz-
nych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, 
montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie 
filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicz-

nych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dzie-
dziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywko-
wych, konkursów plebiscytów, organizowanie imprez połą-
czonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie 
spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów 
rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie 
materiałów do programów telewizyjnych o charakterze re-
klamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekon-
kursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi 
w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wy-
konywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materia-
łów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związa-
nych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji 
edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kultural-
nych i sportowych, 42 administrowanie stronami kompute-
rowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie systemów kom-
puterowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowe-
go, instalacje oprogramowania komputerowego, programo-
wanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów 
do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania 
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi pro-
jektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysło-
wego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowa-
dzanie badań naukowych w kierunku promowania świado-
mości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalne-
go człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządza-
nie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za po-
średnictwem witryny internetowej.

(210) 475599 (220) 2017 08 22
(731) CIEROCKA-SZUMICHORA PATRYCJA, Gdańsk
(540) altro

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

(210) 475600 (220) 2017 08 22
(731) GRZELAK DARIUSZ DG GROUP, Ząbki
(540) civetta

(531) 27.05.01, 03.07.05
(510), (511) 9 okulary optyczne i przeciwsłoneczne, okulary 
korekcyjne, szkła kontaktowe, soczewki korekcyjne, akceso-
ria do wyrobu okularów, oprawki, osłony, szkła okularowe, 
oprawki do okularów, opakowania do okularów, akcesoria 
do pielęgnacji okularów, etui na okulary, łańcuszki do binokli, 
uchwyty do okularów, sznurki do okularów, futerały na oku-
lary, lornetki, lornety, lupy, lusterka optyczne, osłony przeciw-
słoneczne do obiektywów, osłony przeciwoślepiające, zesta-
wy soczewek płaskich i korekcyjnych przeciwsłonecznych 
ze szkła i tworzyw sztucznych, szkło optyczne.



Nr  ZT44/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 41

(210) 475602 (220) 2017 08 22
(731) I360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) i360 SALES AND LOYALTY

(531) 24.15.01, 24.15.08, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 35 reklama, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, uaktualnianie materiałów reklamowych, tworzenie tek-
stów reklamowych, usługi marketingowe, badania rynkowe, 
administrowanie programami lojalności konsumenta, 39 pa-
kowanie towarów, składowanie towarów, 41 organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, 
42 projektowanie systemów komputerowych, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.

(210) 475611 (220) 2017 08 23
(731) PROMAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki

(540) promar więcej niż standard

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 1 bakteriostatyki dla przemysłu spożywczego, 
preparaty, substancje chemiczne do konserwowania żyw-
ności, chemiczne środki przedłużające trwałość produktów 
spożywczych, 7 maszyny do wyrabiania kiełbas, krajalnice, 
maszyny do siekania mięsa, rozdrabniacze do celów przemy-
słu mięsnego, urządzenia elektromechaniczne do produkcji 
żywności, 18 oploty i osłonki dla przemysłu spożywcze-
go, w tym do wyrobów wędliniarskich i serów, wykonane 
z tworzyw sztucznych i syntetycznych, siatki dla przemysłu 
spożywczego, w tym do wyrobów mięsnych, wędliniar-
skich i serów, wykonane ze sznurka z włókien naturalnych 
i syntetycznych, siatki elastyczne i nieelastyczne stosowane 
w przemyśle spożywczym, 29 konserwowane, suszone lub 
gotowane warzywa, konserwowane, suszone lub gotowa-
ne owoce, konserwowane, suszone lub gotowane grzyby, 
mięso, drób, dziczyzna, kiełbasy, przetworzone ryby i owoce 
morza, wszystkie ww. produkty także w formie ekstraktów, 
zup, galaretek, past, konserw, dań gotowych, głęboko mro-
żonych lub w proszku, soja konserwowana spożywcza, pro-
teiny spożywcze, koncentraty zup, kostki rosołowe, buliony, 
30 aromaty (preparaty do żywności), esencje do artykułów 
żywnościowych z wyjątkiem esencji eterycznych i olejków 
esencyjnych, gałka muszkatołowa, glukoza do celów kulinar-
nych, gluten jako artykuł spożywczy, goździki, imbir, kurkuma 

do żywności, pasta z soi, pieprz, przyprawy, mieszanki przy-
praw, paniery suche i mokre do mięs i warzyw, kompletne 
systemy panierujące do mięs i warzyw, przyprawy korzenne, 
preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa 
domowego, skrobia do celów spożywczych, słód do celów 
spożywczych, soda spożywcza, sosy, sosy pomidorowe, 
solanki, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól 
selerowa, szafran, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu 
produktów spożywczych, zioła konserwowane, 37 usługi do-
tyczące instalacji, konserwacji i naprawy maszyn do przerób-
ki i/lub obróbki mięs i wędlin oraz maszyn do nadziewania, 
kapslowania, opakowywania kiełbas oraz wszelkiego rodzaju 
maszyn stosowanych w przemyśle mięsnym i spożywczym, 
40 konserwowanie żywności, wędzenie mięs i żywności.

(210) 475623 (220) 2017 08 23
(731) LAMPART-ROŻEK ALEKSANDRA, Żory
(540) A L LUXURY CLINIC STOMATOLOGIA I MEDYCYNA 

ESTETYCZNA

(531) 27.05.01, 26.04.02, 02.09.10
(510), (511) 44 stomatologia, ośrodki zdrowia.

(210) 475636 (220) 2017 08 23
(731) TARPAN FABRYKA LIKIERÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno
(540) MALAGA SANCHEZ HERMANOS

(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.01.01, 02.01.01, 02.01.05, 06.07.25
(510), (511) 33 wina, napoje alkoholowe.
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(210) 475637 (220) 2017 08 23
(731) TARPAN FABRYKA LIKIERÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno
(540) ORIGINAL AREOS GREEK SPIRIT PREMIUM GREEK 

SPIRIT

(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.01, 24.01.05, 01.01.05, 02.03.04, 
02.03.26, 05.13.08

(510), (511) 33 brandy, napoje alkoholowe.

(210) 475638 (220) 2017 08 23
(731) INTER TAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BINDA ILONA, BINDA 
MATEUSZ INTER TAP SPÓŁKA CYWILNA, Pisarzowice

(540) INTER TAP
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów 
tapicerskich w szczególności poliestru, polichlorku winylu 
PCV, poliuretanu PUR, filcu, skóry naturalnej, sprzedaż hurto-
wa i detaliczna klei tapicerskich, maszyn, urządzeń i narzędzi 
stosowanych w tapicerstwie.

(210) 475656 (220) 2017 08 24
(731) VISIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) P+E

(531) 27.05.01, 24.17.07, 26.04.16
(510), (511) 9 soczewki okularowe, soczewki kontaktowe, 
oprawki okularowe, okulary przeciwsłoneczne, szkło optycz-
ne, szkła okularowe ,szkła kontaktowe, akcesoria do pielęgna-
cji soczewek, szkieł i okularów, 44 usługi branży optycznej.

(210) 475669 (220) 2017 08 24
(731) SZYMANEK RENATA, Zduńska-Wola
(540) aloes

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty oraz środ-
ki myjące i czyszczące, 5 produkty higieniczne i środki de-
zynfekcyjne, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki 
i środki medyczne, dietetyczna żywność i napoje do celów 
leczniczych, 44 usługi w zakresie wykonywania leków recep-
turowych, porady w zakresie farmakologii, porady i usługi 
aptekarskie.

(210) 475675 (220) 2017 08 24
(731) OPTIBITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) OptiFormula

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.15.13, 24.17.20
(510), (511) 31 artykuły spożywcze dla zwierząt na ba-
zie mleka, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka 
do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku mięsa 
z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze o sma-
ku wątróbki do karmienia kotów, artykuły spożywcze 
o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze 
o smaku wołowiny do karmienia kotów, artykuły spożyw-
cze o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spo-
żywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów, artykuły 
spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, arty-
kuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia 
zwierząt, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka 
do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso 
z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawie-
rające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spożywcze 
zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożyw-
cze zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły 
spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, kar-
ma dla kotów, karma dla psów, karma dla psów biorących 
udział w gonitwach, karma dla zwierząt domowych, karmy 
o smaku sera dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla 
kotów, karmy w puszce przeznaczone dla psów, kości dla 
psów, kości do żucia dla psów, kości i pałeczki jadalne dla 
zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla kotów, pre-
paraty spożywcze dla psów, suchary dla psów, 35 sprzedaż 
detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony in-
ternetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów 
i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprze-
daż wysyłkowa następujących towarów: artykuły spożyw-
cze dla zwierząt na bazie mleka, artykuły spożywcze o sma-
ku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożyw-
cze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, artykuły 
spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły 
spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły 
spożywcze o smaku wołowiny do karmienia kotów, artykuły 
spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły 
spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów, artyku-
ły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, arty-
kuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia 
zwierząt, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka 
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do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso 
z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawie-
rające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spożywcze 
zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożyw-
cze zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły 
spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, kar-
ma dla kotów, karma dla psów, karma dla psów biorących 
udział w gonitwach, karma dla zwierząt domowych, karmy 
o smaku sera dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla 
kotów, karmy w puszce przeznaczone dla psów, kości dla 
psów, kości do żucia dla psów, kości i pałeczki jadalne dla 
zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla kotów, pre-
paraty spożywcze dla psów, suchary dla psów, marketing, 
reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama tele-
wizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach inter-
netowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów 
związanych z promocją następujących towarów: artykuły 
spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, artykuły spożyw-
cze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, artykuły 
spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, 
artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, 
artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, 
artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia ko-
tów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia 
psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia 
kotów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmie-
nia psów, artykuły spożywcze zawierające fosforan służą-
ce do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze zawierające 
mięso z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze 
zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły 
spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, arty-
kuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, 
artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia 
kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do kar-
mienia psów, karma dla kotów, karma dla psów, karma dla 
psów biorących udział w gonitwach, karma dla zwierząt 
domowych, karmy o smaku sera dla psów, karmy w puszce 
przeznaczone dla kotów, karmy w puszce przeznaczone dla 
psów, kości dla psów, kości do żucia dla psów, kości i pa-
łeczki jadalne dla zwierząt domowych, preparaty spożyw-
cze dla kotów, preparaty spożywcze dla psów, suchary dla 
psów, udzielanie porad handlowych konsumentom, pro-
mocja sprzedaży.

(210) 475707 (220) 2017 08 24
(731) STAWIARSKA NATALIA NALA INVESTMENT, Wrocław
(540) pro academy SCHOOL OF MAKEUP

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi świadczone przez szkoły, organizo-
wanie prowadzenie warsztatów- szkoła wizażu i makijażu, 
44 usługi wizażystów.

(210) 475731 (220) 2017 08 24
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie

(540) ŻUBRÓWKA ŻUBRÓWKA BISON GRASS

(531) 03.04.01, 03.04.04, 03.04.26, 26.01.02, 26.01.15, 27.05.01, 
25.01.15, 25.01.19, 19.07.01, 19.07.25, 19.08.25, 29.01.15

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

(210) 475767 (220) 2017 08 25
(731) RYTCZAK MACIEJ RYTCZAK UNLIMITED 

COMMUNICATION & PR, Olsztyn; BACIA KATARZYNA 
IDEA77, Warszawa

(540) KANAPKA KOPERNIKA COPERNICUS SANDWICH

(531) 01.05.01, 01.05.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 bagietki, bagietki z nadzieniem, batoniki, baj-
gle, batoniki cukiernicze, batoniki energetyczne na bazie 
zbóż, batoniki muesli, batoniki musli, batoniki na bazie psze-
nicy, batoniki nugatowe w polewie czekoladowej, batoniki 
owsiane, babeczki, babeczki, ciasto płaskie, babki nasycane 
syropem, z aromatem rumowym- savarin, artykuły spożyw-
cze ze zbóż, batoniki z nadzieniem czekoladowym, batoniki 
z polewą czekoladową, batoniki zawierające mieszankę zia-
ren, orzechów i suszonych owoców- wyroby cukiernicze, 
batoniki ze słodkiej pasty z fasoli w postaci galaretki- yoh-
kan, batony z orzechów w karmelu, batony spożywcze 
na bazie zbóż, batony na bazie granoli, batony lodowe, ba-
tony gotowe do spożycia na bazie czekolady, batony czeko-
ladowe, batony zbożowe i energetyczne, batony zbożowe, 
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bazy do przyrządzania koktajli mlecznych- aromaty, bezy, 
biała herbata, biszkopty, brioszki- drożdżowe bułeczki, 
brownie jako ciastka czekoladowe, bułeczki chrupkie, bu-
łeczki gotowane na parze nadziewane mięsem mielonym- 
niku-manjuh, bułeczki na bazie mąki kukurydzianej- almoja-
bana, bułeczki słodkie, bułeczki z dżemem, bułeczki z ro-
dzynkami z mleczną czekoladą, bułeczki z owocami, bułecz-
ki z kremem, bułeczki z dżemem fasolowym, bułka maślana- 
brioszka z dżemem, bułka tarta, bułki, bułki chrupiące, bułki 
nadziewane, bułki z bekonem, bułki z cynamonem, bułki 
z nadzieniem, burrito, calzone jako rodzaj pizzy w kształcie 
pieroga, cheeseburgery, chimichanga jako rodzaj burrito, 
chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, chipsy kukury-
dziane, chipsy kukurydziane o smaku warzyw, chipsy jako 
produkty zbożowe, chipsy ryżowe, chipsy taco, chipsy tortil-
la, chipsy zbożowe, chleb, chleb bezdrożdżowy, chleb sło-
dowy, chleb razowy, chleb pitta, chleb pita, chleb naan- 
chleb indyjski, chleb o niskiej zawartości soli, chleb na wpół 
upieczony, chleb na parze, chleb i bułki, chleb czosnkowy, 
chleb chrupki, chleb bezglutenowy, chleb słodowy z owo-
cami, chleb sodowy, chleb w kształcie placków, chleb wielo-
zbożowy, chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, 
chleb z rodzynkami, chleb z ziarnami soi, chleb ze słodką 
czerwoną fasolą, chleb żytni, chrupiące pieczywo, chrupki 
kukurydziane, chrupki serowe, chrupki ryżowe w kształcie 
kulek- arare, chrupki ryżowe, chrupki kukurydziane o smaku 
sera, chrupki serowe jako przekąski, chrupki serowe w kształ-
cie kulek jako przekąski, chrupki z pełnego ziarna pszenicy, 
chrupki zbożowe, ciasta, ciasta czekoladowe, ciasta czekola-
dowe wykonane z czekoladowego biszkoptu, ciasta droż-
dżowe z nadzieniem z warzyw, ciasta drożdżowe z nadzie-
niem z mięsa, ciasta drożdżowe z nadzieniem z owoców, 
ciasta gotowe do pieczenia, ciasta lodowe, ciasta mrożone, 
ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, ciasta 
na bazie pomarańczy, ciasta - słodkie lub słone, ciasta słodo-
we, ciasta w polewie czekoladowej, ciasta z kremem- cream 
pie, ciasta z kremem, ciasta z dyni, ciasta z cukierkami, ciasta 
z bakaliami, ciasteczka z pianką w czekoladzie zawierające 
toffi, ciasteczka w proszku, ciasteczka solone, ciasteczka ry-
żowe, ciasteczka maślane, ciasteczka cebulowe, ciasteczka, 
ciasta zawierające mięso, ciasta z melasą, ciasteczka z wróż-
bą, ciastka, ciasto na ciastka, ciastka czekoladowe, ciastka 
herbaciane, ciastka migdałowe, ciastka na bazie drożdży 
piwnych, ciastka owsiane, ciasto do pieczenia ciastek, ciasto 
biszkoptowe, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, ciast-
ka z ryżu prasowanego- mochi, ciastka z prosa wiązanego 
cukrem lub z ryżu prażonego- okoshi, ciastka z prosa, ciastka 
w polewie o smaku czekoladowym, ciastka serowe, ciastka 
ryżowe- senbei, ciastka owsiane spożywcze, ciasto do pie-
czenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przy-
gotowywania, ciasto do robienia naleśników, ciasto do wy-
pieku empanadas, ciasto filo, ciasto francuskie, ciasto kruche 
z szynką, ciasto kruche, masa do pieczenia ciast, ciasto mig-
dałowe, ciasto na bazie jaj, ciasto na biszkopty, ciasto 
w proszku, ciasto śniadaniowe, ciasto śliwkowe, ciasto ryżo-
we wypełnione dżemem z fasoli- monaka, ciasto o przedłu-
żonej trwałości, ciasto naleśnikowe, ciasto na wypieki, ciasto 
na słodkie wypieki, ciasto na pizzę, ciasto na ciastka, ciasto 
na chleb, ciasto na Brownie, ciasto z przyprawionymi owo-
cami, cienkie kawałki ciasta do przyrządzania tortilli, cienkie 
kruche naleśniki- papad, cienkie kruche placki z przyprawa-
mi- papad, cienkie kruche placki z przyprawami- poppa-
dom, cienkie naleśniki- popadoms, cienkie paluszki chlebo-
we, czekolada, czekoladowe wyroby cukiernicze nieleczni-
cze, czipsy na bazie mąki, czipsy na bazie zbóż, dania goto-
we zawierające makaron, dania na bazie ryżu, dodatki sma-
kowe i przyprawy, dodatki smakowe w postaci zagęszczo-

nych sosów, dodatki smakowe z mięsa, dodatki smakowe 
z ryb, dodatki smakowe z warzyw inne niż olejki eteryczne, 
drób w cieście, duński chleb, duńskie bułki, duńskie ciastka 
maślane, duże miękkie bułki, dziczyzna w cieście, ekstrakty 
przypraw, enchilada- kukurydziana tortilla z mięsem i przy-
prawiona ostrą papryką, empanada jako nadziewany pie-
róg, fajitas- grillowane mięso podawane na pszennej lub 
kukurydzianej tortilli, gofry, gofry czekoladowe, gofry z po-
lewą czekoladową, gorąca czekolada, gorąca kiełbaska i ke-
czup w rozciętych bułkach, gotowa kawa i napoje na bazie 
kawy, gotowa solona żywność przyrządzona z mąki ziem-
niaczanej, gotowane wyroby cukiernicze, gotowane ziarna 
pełnego zboża, gotowe ciasto na placki, gotowe dania 
z makaronu, gotowe dania z ryżu, gotowe babeczki vol-au-
-vent z ciasta francuskiego, gotowane na parze ciastka 
w stylu japońskim- mushi-gashi, gotowe desery na bazie 
czekolady, gotowe desery jako wyroby piekarnicze, gotowe 
desery jako wyroby cukiernicze, gotowe do spożycia pud-
dingi, gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kukury-
dzianej formowane przez wyciskanie, gotowe kakao i napo-
je na bazie kakao, gotowe mieszanki do pieczenia, gotowe 
napoje kawowe, gotowe pizze, gotowe posiłki w formie 
pizzy, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy 
na bazie ryżu, gotowe potrawy zawierające głównie ryż, go-
towe potrawy zawierające głównie makaron, gotowe pro-
dukty spożywcze w postaci sosów, gotowe przekąski na ba-
zie zbóż, gotowe sosy, gotowe spody do ciast, gotowy lunch 
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub 
warzyw, gotowy ryż, gotowy ryż mrożony z przyprawami 
i warzywami, grube paluszki chlebowe, grzanki, hamburge-
ry gotowane i w bułkach, grzanki- sucharki, hamburgery 
w bułkach, herbata, herbata bez teiny słodzona słodzikami, 
herbata bezteinowa, herbata chai, herbata chryzantemowa- 
Gukhwacha, herbata cytrusowa z owocu yuzu, herbata 
czarna, herbata czarna- herbata angielska, herbata Darje-
ehng- jako indyjska czarna herbata z prowincji Darjeeung, 
herbata do zaparzania, herbata Earl Grey, herbata jaśmino-
wa, herbata imbirowa, herbata jaśminowa, inna niż do ce-
lów leczniczych herbata jaśminowa w torebkach, inna niż 
do celów leczniczych, herbata Lapsang Souchong, herbata 
lipowa, herbata mrożona, herbata mrożona nie do celów 
medycznych, herbata nienaturalna, herbata o smaku jabłka 
inna niż do celów leczniczych, herbata o smaku pomarań-
czowym inna niż do celów leczniczych, herbata oolong, 
herbata oolong- herbata chińska, herbata paczkowana inna 
niż do celów leczniczych, herbata owocowa inna niż do ce-
lów medycznych, herbata rooibos, herbata rozpuszczalna, 
herbata rozpuszczalna inna niż do celów leczniczych, her-
bata sypka nielecznicza, herbata w torebkach, herbata szał-
wiowa, herbata w torebkach nielecznicza, herbata z białego 
lotosu- Baengnyeoncha, herbata z eleuterokoku- ogapicha, 
herbata z czerwonego żeń-szenia, herbata z korzenia łopia-
nu- Wooungcha, herbata z kwiatu lipy, herbata z prażonego 
jęczmienia- mugi-cha, herbata z liści jęczmienia, herbata 
z rozmarynu, herbata z żeń-szenia, herbata z żeń-szenia- in-
samcha, herbata ze słonych sproszkowanych wodorostów- 
kombu-cha, herbata zielona, herbatniki, herbatniki czekola-
dowe, herbatniki do aperitifu, herbatniki do sera, herbatniki 
o smaku owocowym, herbatniki oblane czekoladą, herbat-
niki owsiane spożywcze, herbatniki petit-beurre, herbatniki 
słodkie lub słone, herbatniki słodowe, herbatniki słodowe 
do spożycia przez ludzi, herbatniki w polewie czekoladowej, 
herbatniki w połowie oblane polewą czekoladową, herbat-
niki z cebulą lub serem, herbatniki z polewą lukrową, herbat-
niki zawierające owoce herbatniki zawierające składniki 
o smaku czekoladowym, herbatniki zbożowe do spożycia 
przez ludzi, herbaty, herbaty aromatyzowane inne niż do ce-
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lów leczniczych, herbaty nielecznicze zawierające cytrynę, 
herbaty o smaku cytryny nielecznicze, herbaty o smaku 
owocowym inne niż lecznicze, herbaty owocowe, herbaty 
ziołowe, inne niż do celów leczniczych, herbaty ziołowe- 
napary, holenderski piernik imbirowy- taai taai, hot dogi bę-
dące gotowanymi kiełbaskami w bułkach, hot dogi gotowe, 
hot dogi- kiełbaski w bułkach, imbir konserwowany, imbir 
marynowany jako przyprawa, imbir- przyprawa, imitacja 
majonezu, jabłka w cieście, jabłka w słodkiej polewie, jadal-
ne lody owocowe, jadalne wafle, jadalny cukier w proszku 
do użytku w maszynach do produkcji lukru, jadalny papier 
ryżowy, jajka czekoladowe, japońska zielona herbata, japoń-
ski chrzan bardzo pikantny w proszku- wasabi w proszku, 
jęczmień do spożycia przez ludzi, jogurt mrożony jako lody 
spożywcze, jogurt mrożony- mrożone wyroby cukiernicze, 
kakao, kakao do sporządzania napojów, kakao palone, 
w proszku, granulowane lub w napojach, kakao w proszku, 
kakaowe napoje, kanapki, kanapki tostowe opiekane, kanap-
ki z filetem z ryby, kanapki z frankfurterkami, kanapki z ham-
burgerem, kanapki z kurczakiem, kanapki z mięsem, kanapki 
z parówką- hot dog, kanapki z rybą, kanapki zawierające 
kurczaka, kanapki zawierające mieloną wołowinę, kanapki 
zawierające sałatę, kandyzowany popcorn, kawa, kawa aro-
matyzowana, kawa bezkofeinowa, kawa, herbata, kakao 
i namiastki tych towarów, kawa mielona, kawa palona, 
w proszku, granulowana lub w napojach, kawa rozpuszczal-
na, kawa w formie mielonej, kawa w formie parzonej, kawa 
słodowa, kawa w postaci całych ziaren, kawałki ciast, ke-
czup, keczup jako sos, keczup- sos pomidorowy, ketchup, 
knedle, koncentrat mąki do żywności, koncentraty do chle-
ba koncentraty kawy, koncentraty warzywne stosowane 
jako przyprawy, konserwowane ziarna pełnego zboża, ko-
perty z ciasta na pierożki chińskie z nadzieniem pikantnym 
won ton, koreczki, kanapeczki, krakersy, krakersy jadalne, 
krakersy solone, krakersy ryżowe, krakersy o smaku zioło-
wym, krakersy o smaku warzyw, krakersy o smaku sera, kra-
kersy o smaku przypraw, krakersy o smaku owocowym, kra-
kersy o smaku mięsnym, krakersy nadziewane serem, kraker-
sy krewetkowe, krakersy z mąki grahama, krakersy z prepara-
tów zbożowych, kremy bawarskie, kremy budyniowe cu-
stard jako pieczone desery, kremy czekoladowe, krem budy-
niowy w proszku, kremy czekoladowe do smarowania, kre-
my na bazie kakao w postaci past do smarowania, krokiety 
po chińsku, krótko smażony makaron z warzywami- japchae, 
krówka- cukierek, krówki czekoladowe, kruche ciastka ma-
ślane z polewą czekoladową, kruche ciastka maślane w po-
lewie o smaku czekoladowym, kruche ciastka maślane czę-
ściowo oblane polewą o smaku czekoladowym, kruche 
ciastka maślane częściowo oblane czekoladą, kruche ciastka 
jako herbatniki, kruche ciasto, lasagna, lasagne, liofilizowane 
dania, których głównym składnikiem jest makaron, liofilizo-
wane dania, których głównym składnikiem jest ryż, lizaki, li-
zaki- wyroby cukiernicze, lizaki mrożone, lizaki lodowe za-
wierające mleko, lizaki lodowe o smaku mlecznym, lizaki lo-
dowe, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lo-
dowe wyroby cukiernicze, lodowe słodycze, lody, lody bez 
mleka, lody mleczne, lody mleczne, lody, lody na bazie jo-
gurtu jako lody jako główny składnik, lody na patyku, lody 
o smaku czekoladowym, lody owocowe, lody owocowe 
w postaci batonów, lody spożywcze, lody spożywcze i lód, 
lody truflowe, lody typu sandwich, lody w proszku, lody 
wielosmakowe, lody włoskie, lody wodne o smaku owoco-
wym w postaci lizaków, lody wodne- sorbety, lody z owoca-
mi, lody zawierające czekoladę, maca, mączka skrobiowa 
kukurydziana, majonez, majonez wegański, majonez z pikla-
mi, mąka, mąka do pieczenia, mąka gotowa do pieczenia, 
mąka gorczycowa, mąka do sporządzania knedli z kleistego 

ryżu, mąka do rzadkiego ciasta chińskiego, mąka gryczana 
do celów spożywczych, mąka jęczmienna, mąka jęczmien-
na do celów spożywczych, mąka kokosowa przeznaczona 
do spożycia przez ludzi, mąka kukurydziana, mąka kukury-
dziana do celów spożywczych, mąka mieszana do żywno-
ści, mąka na ciasto, mąka na pączki, mąka na pizzę, mąka 
orzechowa, mąka owsiana, mąka owsiana spożywcza, mąka 
pozbawiona białka do użytku w produkcji piwa, mąka 
z łzawnicy ogrodowej do celów spożywczych, mąka z fasoli 
mung, mąka truflowa, mąka spożywcza z nasion oleistych, 
mąka spożywcza, mąka sojowa używana do żywności, 
mąka ryżowa, mąka roślinna, mąka razowa nieprzesiana, 
mąka pszenna do żywności, mąka pszenna, mąka z łzawnicy 
ogrodowej, mąka z prosa, mąka z roślin strączkowych do ce-
lów spożywczych, mąka z tapioki, mąka ze skrobi pszennej, 
mąka zbożowa, mąka ze skrobi ryżowej, mąka ziemniaczana, 
makaron noodle, makaron nitki skrobiowy, makaron nitki, 
makaron pełnoziarnisty, makaron muszelki, makaron kre-
wetkowy, makaron jajeczny, makaron instant do gotowania, 
makaron gryczany, makaron gotowy, makaron- ciasto, ma-
karon chiński niegotowany, makaron chiński chow mein, 
makaron błyskawiczny, makaron azjatycki, mąka żytnia, 
mąka ziemniaczana do celów spożywczych, makaron rurki, 
makaron ryżowy, makaron skrobiowy, makaron soba in-
stant, makaron soba jako japoński makaron z gryki, niegoto-
wany, makaron sojowy harusame, nieugotowany, makaron 
spożywczy, makaron suszony, makaron udon instant, maka-
ron udon niegotowany, makaron z serem, makaron ziti, ma-
karoniki- ciastka, makarony, makaronowe konserwy, maka-
roniki- wyroby cukiernicze, makarony do pizz, makarony 
do zup, makarony głęboko mrożone, makarony mączne 
spożywcze, makarony zawierające jaja, makarony z truflami, 
makarony w postaci płatów, makarony somen jako bardzo 
cienkie makarony zrobione z mąki pszennej, niegotowane, 
makarony razowe, makarony zawierające nadzienia, małe 
grube naleśniki pikelet, marynaty, marynaty zawierające 
przyprawy, marynaty zawierające zioła, mate- herbata, 
miąższ chleba, miękkie bułeczki, miękkie precle, miękkie 
zwijane ciastka z ubitego ryżu- gyuhi, mielone ziarna kawy, 
mięsne sosy, mięso w cieście gotowe, mięso z warzywami 
w cieście- pot pie, mięso zapiekane w cieście, mieszanka 
do ciasta, mieszanka na ciasto do tempery, mieszanka przy-
praw do sosu mięsnego- sloppy joe, mieszanki błyskawicz-
ne do naleśników, mieszanki ciasta, mieszanki do chleba, 
mieszanki do chleba razowego, mieszanki do ciast, mieszan-
ki do kremu budyniowego, mieszanki do lodów, mieszanki 
do lukrowania, mieszanki do nadzienia- artykuły spożywcze, 
mieszanki do naleśników, mieszanki do oranżady w proszku, 
mieszanki do pieczenia bułek, mieszanki do przygotowy-
wania pączków, mieszanki do przyrządzania lodowych wy-
robów cukierniczych, mieszanki do przyrządzania mrożo-
nych wyrobów cukierniczych, mieszanki do przyrządzania 
produktów lodowych, mieszanki do przyrządzania chleba, 
mieszanki do przyrządzania puddingów, mieszanki do ro-
bienia pieczywa, mieszanki do sporządzania lodów wod-
nych, mieszanki do sporządzania sosów, mieszanki do spo-
rządzania ciast mieszanki farszu zawierające chleb, mieszan-
ki gotowe do pieczenia, mieszanki herbat, mieszanki kaka-
owe, mieszanki kawowe, mieszanki mączne do użytku 
w pieczeniu, mieszanki mąki, mieszanki na chleb słodowy, 
mieszanki przypraw do nacierania, mieszanki przypraw 
do gulaszu, mieszanki przypraw do curry, mieszanki przy-
praw, mieszanki na sorbety jako lody, mieszanki na pizzę, 
mieszanki na nadzienie na bazie chleba, mieszanki na lukier, 
mieszanki na ciastka, mieszanki przypraw suszonych do gu-
laszu, mieszanki ryżu, mieszanki spożywcze składające się 
z płatków zbożowych i suszonych owoców, mleczne wyro-
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by cukiernicze, mrożona kawa, niemedyczna modyfikowana 
skrobia żelatynizowana do żywności, modyfikowana skrobia 
kukurydziana, mrożone ciasta jogurtowe, mrożone ciasto- 
masa do pieczenia, mrożone ciasto na biszkopty z Prato, 
mrożone ciasto na brownie, mrożone kremy budyniowe, 
mrożone ciasto na ciastka, mrożone mleczne desery w for-
mie batonów, mrożone mleczne wyroby cukiernicze, mro-
żone napoje- frappe, mrożone paszteciki z mięsem i warzy-
wami, mrożone płaty ciasta, mrożony ryż gotowy do spoży-
cia, mrożony gotowy do spożycia ryż z przyprawami, mro-
żone wyroby piekarnicze, mrożone wyroby cukiernicze 
na patyku, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, 
mrożone torty jogurtowe, mrożone produkty z ciasta na-
dziewane mięsem, muesli, muesli składające się głównie 
z preparatów zbożowych, musy, musy czekoladowe, musy 
deserowe, musy- słodycze, mrożone produkty z ciasta na-
dziewane warzywami, musy jako wyroby cukiernicze, mu-
szelki z ciasta, muszle taco, musztarda, musztarda do żyw-
ności, nachos, musztarda w proszku spożywcza, nadziewa-
ne kanapki, nadziewany chleb, nadziewany makaron, nale-
śnik z zieloną cebulą- pajeon, naleśniki, naleśniki cienkie, 
napary, inne niż do celów leczniczych, napary nie dla celów 
medycznych, napary ziołowe, napoje czekoladowe, napoje 
czekoladowe z mlekiem, napoje gazowane na bazie kawy, 
kakao lub czekolady, napoje kakaowe z mlekiem, napoje ka-
wowe, napoje kawowe z mlekiem, napoje mrożone na bazie 
czekolady, napoje mrożone na bazie kakao, napoje mrożone 
na bazie kawy, napoje na bazie czekolady, z mlekiem, napo-
je na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, 
napoje na bazie kakao, napoje na bazie substytutów kawy, 
napoje na bazie rumianku, napoje na bazie kawy zawierają-
ce mleko, napoje na bazie kawy zawierające lody- affogato, 
napoje na bazie kawy, napoje o smaku czekoladowym, na-
poje z lodów, napoje w proszku zawierające kakao, napoje 
sporządzone z kakao, napoje sporządzone z herbaty, napoje 
sporządzone z czekolady, napoje sporządzane z kawy, na-
poje składające się głównie z czekolady, napoje składające 
się głównie z kakao, napoje składające się głównie z kawy, 
napoje zawierające czekoladę, napoje zawierające kakao, 
napoleonki, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze za-
wierające czekoladę, nielecznicze mączne wyroby cukierni-
cze w polewie czekoladowej, nielecznicze mączne wyroby 
cukiernicze w polewie z imitacji czekolady, nielecznicze 
mączne wyroby cukiernicze zawierające imitację czekolady, 
nielecznicze napoje herbaciane, nielecznicze napoje na ba-
zie herbaty, nielecznicze słodycze w postaci krówek, nie-
lecznicze słodycze- wyroby cukiernicze, nielecznicze wyro-
by cukiernicze z mąki, niemieckie ravioli- maultaschen, nie-
sfermentowany chleb, nieupieczone ciasto bez nadzienia, 
nitki- makaron, nugat, ocet, octy, ocet winny, ocet piwny, 
ocet owocowy, ocet gorczycowy, ocet aromatyzowany, 
okonomiyaki- japońskie wytrawne naleśniki, olej chili 
do użytku jako przyprawa, opiekane kanapki z serem 
i z szynką, opiekane ziarna kukurydzy, oranżada w proszku 
jako wyroby cukiernicze, orzechowe wyroby cukiernicze, 
orzechy w polewie czekoladowej, orzechy w czekoladzie, 
orzechy macadamia w polewie czekoladowej, orzechy 
w polewie- wyroby cukiernicze, orzeszki ziemne zatopione 
w karmelowym batoniku, osłonki chlebowe nadziewane 
owocami, owies do spożycia przez ludzi, owocowe galaret-
ki- słodycze, owocowe lody, owsiane płatki, owsianka, 
owsianka błyskawiczna, pączki, paluszki chlebowe, panierki 
z przyprawami do mięs, ryb, drobiu, papki warzywne, sosy - 
żywność, pasta chili używana jako przyprawa, pasta curry, 
pasta fasolowa, pasta migdałowa, pasta sezamowa, pasta 
sojowa do użytku jako przyprawa- doenjang, pasta wasabi, 
pasta z fasoli miso, pasta z fasoli z przyprawami, pasta z pa-

pryki chili będąca przyprawą, pasta z soi jako przyprawy, 
pasty curry, pasty czekoladowe do chleba, pasty czekolado-
we do smarowania, pasty do smarowania na bazie majone-
zu, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, 
pasty do sporządzania napojów kakaowych, pasty na bazie 
czekolady, pasty spożywcze z curry, pasty warzywne- sosy, 
pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pasy 
do smarowania na bazie majonezu i keczupu, paszteciki, 
paszteciki z kiełbaskami, paszteciki z wieprzowiny, pasztet 
w cieście- pate en croute, pesto- sos, pianki, pianki cukrowe- 
wyroby cukiernicze, piankowe pastylki na bazie cukru, pian-
kowe słodycze na bazie cukru, pieczywa chrupkie, pieczy-
wo owocowe, pielmieni- pierogi z nadzieniem mięsnym, 
pieprz, pieprz mielony, pieprz jako przyprawa, pierniczki, 
piernik pierożki chińskie z nadzieniem pikantnym- won ton, 
pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pierożki rybne, pie-
rożki ryżowe przybrane dżemem ze słodkiej fasoli- ankoro, 
pierożki w stylu koreańskim- mandu, pierożki z krewetkami, 
pikantne herbatniki, pikantne sosy, czatnej i pasty, pikantne 
sosy używane jako przyprawy, piniole w cukrze, pizza, piz-
ze- gotowe, pizze konserwowane, pizze mrożone, pizze 
schłodzone, placek ryżowy w kształcie półksiężyca- songpy-
eon, placki, placki bez mięsa, placki, ciasta z nadzieniem 
owocowym, placki z fasoli mung- bindaetteok, placki z kim-
chi- kimchijeon, placki z nadzieniem z warzyw, płatki jęcz-
mienne, płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki owsiane, 
płatki owsiane gotowe do spożycia przez ludzi, płatki owsia-
ne i pszeniczne, płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub 
suszonych owoców- granola, płatki pszenne, płatki śniada-
niowe, płatki śniadaniowe na ciepło, płatki śniadaniowe 
o smaku miodu, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, płatki 
śniadaniowe zawierające miód, płatki śniadaniowe zawiera-
jące owoce, płatki śniadaniowe zawierające mieszankę owo-
ców i błonnika, płatki śniadaniowe zawierające błonnik, 
płatki z naturalnego ryżu, płatki zbożowe, płatki zbożowe 
gotowe do spożycia, płaty makaronu ryżowego- ciasto 
na sajgonki, płaty makaronu ryżowego na sajgonki, pływają-
ce wyspy- deser, pochodne skrobi do spożycia przez ludzi, 
pochodne skrobi kukurydzianej w proszku do sporządzania 
napojów, podłużne biszkopty- ciastka, polenta, polewa lub 
posypka czekoladowa, popcorn pokryty karmelem, po-
pcorn powlekany karmelem z karmelizowanymi orzechami, 
popcorn smakowy, porcje rozwałkowanego ciasta na piero-
gi, posiłki składające się głównie z makaronów, posypka cze-
koladowa, potrawy gotowe na bazie makaronu, potrawy 
gotowe zawierające makaron, potrawy liofilizowane, któ-
rych głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizo-
wane, których głównym składnikiem jest ryż, potrawy 
na bazie mąki, potrawy składające się głównie z ryżu, potra-
wy z makaronu, pralinki, praliny wytworzone z czekolady, 
praliny z waflem, praliny z płynnym nadzieniem, prażona 
kukurydza w polewie, prażona mąka zbożowa, prażone 
i mielone ziarna sezamu do użytku jako przyprawy, prażone 
naturalne zrębki drzewne dodane do wina w celu poprawy 
jego smaku, prażony jęczmień i słód do użytku jako substy-
tut kawy, precelki, precle pokryte czekoladą, precle polane 
czekoladą, preparaty do sporządzania spodów do pizzy, 
preparaty do sporządzania sosów, preparaty do wyrobu 
produktów piekarniczych, preparaty mączne do żywności, 
preparaty musztardowe do żywności, preparaty na bazie 
kakao, preparaty przyprawowe, preparaty roślinne zastępu-
jące kawę, preparaty używane jako środki wspomagające 
rośnięcie produktów spożywczych, preparaty węglowoda-
nowe do żywności, preparaty z otrębów do spożycia przez 
ludzi, preparaty zbożowe, preparowane przygotowane 
wcześniej mieszanki do pieczenia, produkty skrobiowe 
do celów spożywczych, produkty spożywcze na bazie 
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owsa, produkty spożywcze z cukru do słodzenia deserów, 
produkty spożywcze wytwarzane ze słodzików do przyrzą-
dzania deserów, produkty spożywcze z cukru do przyrzą-
dzania deserów, produkty spożywcze z kukurydzy, produkty 
spożywcze z owsa, produkty wiążące do kiełbas, produkty 
zbożowe w postaci batonów, produkty żywnościowe 
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, pro-
dukty żywnościowe z ciasta, produkty żywnościowe z ryżu, 
przaśny chleb w postaci cienkich płatów, przeciery warzyw-
ne- sosy, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski na bazie 
pszenicy, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie tortilli, 
przekąski na bazie wafli ryżowych, przekąski na bazie zbóż, 
przekąski przygotowane z mąki ziemniaczanej, przekąski 
przyrządzone z mąki ziemniaczanej, przekąski sezamowe, 
przekąski składające się głównie z chleba, przekąski składają-
ce się głównie ze zboża, przekąski składające się z produk-
tów zbożowych, przekąski składające się głównie z wyci-
śniętych ziaren zbóż, przekąski składające się głównie z ryżu, 
przekąski składające się głównie z makaronu, przekąski skła-
dające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski sło-
ne na bazie mąki, przekąski sporządzone z produktów zbo-
żowych, przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski 
wykonane z kukurydzy, przekąski wykonane z mąki razowej, 
przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane 
z mąki sojowej, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, 
przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski 
wytwarzane z muesli, przekąski wykonane ze sproszkowa-
nych sucharów, przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, 
przekąski wykonane z ryżu, przekąski wykonane z pszenicy, 
przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski z ekstrudo-
wanej pszenicy, przekąski z kukurydzy, przekąski z kukury-
dzy w formie ciasta francuskiego, przekąski z kukurydzy 
w formie kół, przekąski z pieczywa chrupkiego, przekąski 
z produktów zbożowych, przekąski zbożowe o smaku sera, 
przetwory spożywcze na bazie ziaren, przetwory spożyw-
cze na bazie słodu, przetworzone nasiona do użytku jako 
przyprawa, przetworzone płatki owsiane jako żywność 
przeznaczona do spożycia przez ludzi, przetworzone ziarna, 
przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych 
przez ludzi, przetworzony chmiel, przetworzony chrzan ja-
poński- wasabi, przygotowany chrzan- przyprawa, przetwo-
rzony żeń-szeń stosowany jako zioło, przyprawa lub aromat, 
przyprawa curry, przyprawa do taco, przyprawione mie-
szanki panierkowe do smażenia w głębokim tłuszczu, przy-
prawy, przyprawy do kukurydzy prażonej, przyprawy 
do makaronu na bazie warzyw, przyprawy do pieczenia, 
przyprawy do pizzy, przyprawy do żywności, przyprawy ja-
dalne, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe- sosy, ma-
rynaty, przyprawy spożywcze, przyprawy spożywcze skła-
dające się głównie z ketchupu i salsy, przyprawy suche, 
przyprawy w proszku, przysmak turecki- rachatłukum, psze-
nica gnieciona, pszenica przetworzona, pszenica roztarta, 
pszenica słodowana, ptysie, pumpernikiel, puddingi, pusz-
kowana żywność zawierająca makaron, quesadilla- tortilla 
z masy kukurydzianej z serem, quiche, quiche- tarty, ravioli 
gotowe, risotto, rogaliki, rurki waflowe- ciastka, ryba w cie-
ście, rybne kanapki, ryż, sajgonki, sałatka ryżowa, sałatka 
z makaronem, sałatka z makaronu typu rurki, ryżowe pieroż-
ki, samosy, sandwicze, sernik, serniki, shao mai- chińskie pie-
rożki, skrobia do celów spożywczych, słód- herbatniki, słod-
kie babeczki panettone, słodkie bułeczki, słodkie bułeczki 
typu muf fin, słodkie bułki, słodkie ciastka z prasowanego 
ryżu- mochi-gashi, słodkie polewy i nadzienia, słodkie sosy 
do deserów na bazie mleka i żółtek- custard, słodkie wyroby 
cukiernicze nie dla celów medycznych, słodycze bez cukru, 
słodycze- cukierki, słodycze czekoladowe, słodycze do żu-
cia, słodycze do żucia z płynnym nadzieniem owocowym 

nielecznicze, słodycze gotowane, słodycze lodowe, słody-
cze lodowe w postaci lizaków, słodycze miętowe inne niż 
do celów leczniczych, słodycze na bazie mąki ziemniacza-
nej, słodycze na bazie mięty nielecznicze, słodycze nielecz-
nicze, słodycze nielecznicze na bazie alkoholu, słodycze 
nielecznicze na bazie miodu, słodycze o smaku lukrecji, sło-
dycze o smaku mięty nielecznicze, słodycze o smaku owo-
cowym, słodycze piankowe, słodycze słodzone ksylitolem, 
słodycze z czerwonego żeń-szenia, słodycze z gotowanego 
cukru, słodycze z oleju sezamowego, słodycze z syropu 
z kukurydzy w kształcie ziaren kukurydzy, słodycze z żeńsze-
niem, słodycze zawierające owoce, słone herbatniki, słone 
krakersy, słone sosy, smalcowe wyroby cukiernicze na bazie 
cukru, smażone ciasteczka, smażone kluski, smażony ryż, 
śniadaniowe płatki ryżowe, sojowa mąka, solone wafelki, so-
lone wyroby piekarnicze, sorbety, sorbety- lody, sorbety- 
lody wodne, sorbety jako wodne lody, sos barbecie, sos brą-
zowy, sos chili, sos chrzanowy, sos czekoladowy, sos do piz-
zy, sos do spaghetti, sos jadalny, sos picante- ostry sos pomi-
dorowy, sos pieprzowy, sos pikantny, sos przyprawowy 
na bazie ogórków, sos sambal- sos z czerwonej mielonej 
papryki, sos satay, sos serowy, sos słodko – kwaśny, sos sojo-
wy, sos suszony w proszku, sos tatarski, sos teriyaki, sos 
w proszku, sos Worcestershire, sos z karczochów, sosy, sosy 
chrzanowe, sosy curry, sosy do gotowania, sosy do kurczaka, 
sosy do makaronów, sosy do mięsa z grilla, sosy do mrożo-
nych ryb, sosy o smakach orzechowych, sosy na bazie pomi-
dorów, sosy na bazie majonezu, sosy grzybowe, sosy do sa-
łatek zawierające śmietanę, sosy do sałatek do celów spo-
żywczych, sosy do sałatek, sosy do ryżu, sosy owocowe, 
sosy pikantne, sosy pomidorowe, sosy rybne, sosy- przypra-
wy, sosy sałatkowe, sosy sałatkowe do żywności- sosy, sosy 
sałatkowe- dressingi, sosy salsa, sosy smakowe typu hon-mi-
rin, sosy w proszku, sosy w puszkach, sosy z kremem truflo-
wym, sosy zagęszczone, sosy zawierające orzechy, sosy zio-
łowe, spaghetti, spaghetti i klopsy, spaghetti surowe, spa-
ghetti w sosie pomidorowym w puszce, spody do pizzy, 
spody do tarty, spody z ciasta do pizzy, spożywcze lody, 
sproszkowane sosy w postaci granulowanej, sproszkowane 
ziarno zbóż, środki do przetwarzania mąki na bazie zbóż, 
środki do zakwaszania żywności, sucharki, suchary, suchary 
holenderskie, suchary wojskowe, suche i płynne potrawy 
gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, 
suche i świeże makarony, kluski i pierogi, suflety deserowe, 
surowe pizze, surowy makaron rurki, sushi, suszone tortellini, 
suszone ziarna pełnego zboża, suszony gotowany ryż, su-
szony makaron, świeża pizza, świeży makaron, świeży chleb, 
świeże placki- ciasta, świeże pierożki, świeże parówki w cie-
ście, tacos jako danie meksykańskie, tarty jajeczne, tarty 
słodkie lub słone, tarty solone, tarty z jabłkami, tarty z kre-
mem jajecznym custard, tarty z melasą, tarty z owocami, 
tarty z polewą, tiramisu, toffi, toffi o strukturze plastra mio-
du, torebki herbaty do przyrządzania herbaty nieleczniczej, 
torebki z kawą, tort lodowy, tortellini, tortille, torty Pawłowej 
o smaku orzechów laskowych, torty Pawłowej z orzechami 
laskowymi, torty truskawkowe, tostowe opiekane kanapki 
z serem, tosty, tosty francuskie, tosty z chleba, ugotowany 
ryż, wafelki, wafelki jako artykuły spożywcze, wafelki do lo-
dów w kształcie stożka, wafelki w polewie czekoladowej, 
wafle czekoladowe, wafle do potrawy Monaka, wafle ryżo-
we, wafle ryżowe w polewie czekoladowej, warzywa w cie-
ście, wata cukrowa, wiedeńskie wypieki, wstępnie ugotowa-
ne ziarna pełnego zboża, wstępnie upieczone spody na piz-
ze, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby cu-
kiernicze o smaku miętowym nielecznicze, wyroby cukierni-
cze o smaku czekoladowym, wyroby cukiernicze o niskiej 
zawartości węglowodanów, wyroby cukiernicze na bazie 
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migdałów, wyroby cukiernicze na bazie pomarańczy, wyro-
by cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby 
cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze lukrowane nie dla 
celów medycznych, wyroby cukiernicze czekoladowe 
o smaku praliny, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukier-
nicze w kształcie tabliczek, wyroby cukiernicze w polewie 
cukrowej, wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, wy-
roby cukiernicze z czekolady, wyroby cukiernicze z mąki, 
wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, wyroby cukierni-
cze z nadzieniem zawierającym wino, wyroby czekoladowe 
do dekoracji ciast, wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, 
wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze 
z płynnym nadzieniem alkoholowym, wyroby cukiernicze 
z płynnym nadzieniem owocowym, wyroby lodowe, wyro-
by piekarnicze zawierające owoce, wyroby piekarnicze za-
wierające kremy, wyroby piekarnicze zawierające kremy 
i owoce, wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, wyroby 
piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, wyroby piekar-
nicze składające się z warzyw i drobiu, wyroby piekarnicze, 
wyroby z kakao, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 
wzbogacana kasza manna- mąka spożywcza, wzbogacony 
ryż, żelki- wyroby cukiernicze, żelki, zbożowe płatki, zbożo-
we artykuły śniadaniowe, zboża przetworzone do spożycia 
przez ludzi, zboża stosowane do produkcji makaronów, zbo-
ża przetworzone, zboża do żywności do spożycia przez lu-
dzi, zboża, zawijane suszone wodorosty- gimbap, zawijane 
kanapki typu wrap- pieczywo, zawijana kanapka typu wrap, 
zapiekanki w cieście z dziczyzny i drobiu, zapakowane zesta-
wy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również 
z mięsa, ryb lub warzyw, zakwas chlebowy, zagęszczacze 
warzywne, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu pro-
duktów spożywczych, zagęszczacze naturalne do gotowa-
nia żywności, zagęszczacze do użytku w gotowaniu, wzbo-
gacony ryż niegotowany, ziemniaki, mąka do celów spożyw-
czych, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane- 
przyprawy, zioła przetworzone, zioła suszone, ziołowe aro-
maty do przyrządzania napojów, żywność na bazie owsa 
do spożycia przez ludzi, żywność wytwarzana z opiekanych 
ziaren zbożowych, żywność zawierająca kakao jako główny 
składnik, 32 aperitify bezalkoholowe, aromatyzowane napo-
je gazowane, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazo-
wane, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków 
owocowych, bezalkoholowe napoje bez zawartości słodu 
inne niż do użytku medycznego, bezalkoholowe napoje ga-
zowane, bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane 
herbatą, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, bezalkoho-
lowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje słodo-
we, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, bez-
alkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholowy gazowany 
napój imbirowy, bezalkoholowy jabłecznik, bezalkoholowy 
poncz cynamonowy z suszoną persymoną- sujeonggwa, 
brzeczka piwna, brzeczka słodowa, cydr bezalkoholowy, ga-
zowana woda mineralna, gazowane soki owocowe, gazo-
wany napój cytrynowy o lekko gorzkim smaku, imitacja 
piwa, koktajle bezalkoholowe napoje owocowe, koktajle 
bezalkoholowe, koktajle owocowe, bezalkoholowe, kwas 
chlebowy- napoje bezalkoholowe, lemoniada, likiery bezal-
koholowe, syropy do lemoniady, mieszane soki owocowe, 
mineralne wody, napoje, mrożone napoje gazowane, mro-
żone napoje owocowe, napój gazowany o smaku wanilio-
wym, napój imbirowy, napoje aromatyzowane owocami, 
napój z soku cytrynowego z cukrem, napoje bezalkoholo-
we, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalko-
holowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe o podwyż-
szonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe na bazie 
owoców, o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku 
piwa, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje 

bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe 
o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe zawierające soki 
owocowe, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców 
zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje ener-
getyzujące nie do celów medycznych, napoje energetyzu-
jące zawierające kofeinę, napoje funkcjonalne na bazie 
wody, napoje izotoniczne, napoje izotoniczne nie do celów 
medycznych, napoje mrożone na bazie owoców, napoje 
na bazie coli, napoje na bazie kokosu, napoje na bazie orze-
chów i soi, napoje na bazie owoców, napoje na bazie owo-
ców lub warzyw, napoje na bazie soku z zielonych warzyw, 
napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, na-
poje orzeźwiające, napoje owocowe, napoje owocowe 
i soki owocowe, napoje owocowe niealkoholowe, napoje 
owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cu-
kru, napoje półmrożone, napoje serwatkowe, napoje składa-
jące się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, na-
poje sportowe wzbogacane proteinami, napoje typu smo-
othie zawierające ziarna i owies, napoje warzywne, napoje 
witaminizowane, napoje wzbogacone substancjami od-
żywczymi, napoje z guaraną, napoje z sokiem ananasowym, 
napoje z soku aloesu, napoje z soku jabłkowego, napoje 
z soku pomarańczowego, napoje z soku warzywnego, bez-
alkoholowe, napoje z soku winogronowego, bezalkoholo-
we, napoje zawierające głównie soki owocowe, niegazowa-
ne napoje bezalkoholowe, owoce bezalkoholowe- napoje 
z soków, owocowe nektary, bezalkoholowe, sok grejpfruto-
wy, sok pomarańczowy, sok pomidorowy- napój, sok pomi-
dorowy- napoje, sok winogronowy, sok z arbuza, sok z czar-
nej porzeczki, sok z granatów, sok z guawy, sok z limonki 
do sporządzania napojów, sok z mango, sok z melona, sok 
żurawinowy, soki, soki aloesowe, soki gazowane, soki owo-
cowe do użytku jako napoje, soki warzywne, soki warzyw-
ne- napoje, sorbety- napoje, sorbety w postaci napojów, 
warzywne napoje typu smoothie, woda, woda aromatyzo-
wana, woda gazowana, woda gazowana woda sodowa, 
woda gazowana wzbogacona witaminami- napoje, woda 
kokosowa jako napój, woda mineralizowana- napoje, woda 
mineralna, woda mineralna- napoje, woda- napoje, woda 
niegazowana, woda pitna, woda pitna butelkowana, woda 
pitna z witaminami, woda sodowa, woda stołowa, woda 
źródlana, wody, wody gazowane, wody mineralne nielecz-
nicze, 43 bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary szyb-
kiej obsługi- snack-bary, biura zakwaterowania- hotele, pen-
sjonaty, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, doradztwo 
kulinarne, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spoży-
cia, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem 
furgonetek, hotelowe usługi kateringowe, zapewnianie je-
dzenia i napojów na imprezy firmowe, kafeterie, bufety, ka-
tering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering 
obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, kate-
ring obejmujący żywność i napoje dla instytucji, kawiarnia, 
koktajlbary, konstrukcje przenośne- wypożyczanie, kontrak-
towe usługi w zakresie żywności, lodziarnie, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem- catering, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, oferowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i na-
pojów dla gości, oferowanie żywności i napojów w bistrach, 
organizowanie bankietów, organizacja cateringu na impre-
zy urodzinowe, organizowanie posiłków w hotelach, porady 
dotyczące przepisów kulinarnych, przygotowywanie posił-
ków, przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowy-
wanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na ze-
wnątrz, puby, restauracje dla turystów, restauracje oferujące 
dania na wynos, restauracje samoobsługowe, restauracje 
serwujące delikatesy, restauracje z grillem, rzeźbienie w je-
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dzeniu, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żyw-
ności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żyw-
ności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, snack-bary, spersonalizowane 
usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony inter-
netowej, stołówki, świadczenie usług kateringowych obej-
mujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, 
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach na targi i wystawy, świadczenie usług 
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiek-
tach na zjazdy, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi 
barów kawowych, usługi barów z fajkami wodnymi, usługi 
barów z sokami, usługi barowe, usługi doradcze dotyczące 
żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmu-
jącego żywność i napoje, usługi doradcze w zakresie sztuki 
kulinarnej, usługi kateringowe, usługi kateringowe dla cen-
trów konferencyjnych, usługi kateringowe dla firm, usługi 
kateringowe dla placówek edukacyjnych, usługi kateringo-
we dla szkół, usługi kateringowe obwoźne usługi kateringo-
we oferujące kuchnię europejską, usługi kateringowe oferu-
jące kuchnię hiszpańską, usługi kateringowe w prywatnych 
salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, usługi katerin-
gowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi kateringo-
we w zakresie bufetów firmowych, usługi klubów w zakresie 
dostarczania żywności i napojów, usługi koktajlbarów, usłu-
gi mobilnych restauracji, usługi restauracji fast-food, usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji 
szybkiej obsługi, usługi restauracji, w których mięso przygo-
towuje się na oczach klientów, usługi restauracyjne, usługi 
restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi snack-barów, 
usługi świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie ban-
kietów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi 
w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowa-
nia posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi 
w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie re-
stauracji- brasserie, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 475791 (220) 2017 08 25
(731) GARCHEM GARCZAREK SPÓŁKA JAWNA, Granowo
(540) GARCHEM
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia, detergenty do zmy-
wania naczyń, detergenty do zmywania naczyń w zmy-
warkach, detergenty inne niż używane w procesach pro-
dukcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, preparaty 
do mycia, mydełka, mydła, płyny do mycia naczyń, środki 
do nadawania połysku, płyny do spryskiwaczy szyb, środki 
do mycia szkła, środki do szorowania, środki do zmywania 
naczyń, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, 
produkty toaletowe nielecznicze, chusteczki nasączone pły-
nami kosmetycznymi, ściereczki nasączone detergentami 
do czyszczenia, płyny do prania, płyny do prania chemiczne-
go, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni w zakresie towarów: 
preparaty do czyszczenia, detergenty do zmywania naczyń, 
detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, detergenty 
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż 
do celów medycznych, preparaty do mycia, mydełka, my-
dła, płyny do mycia naczyń, środki do nadawania połysku, 
płyny do spryskiwaczy szyb, środki do mycia szkła, środki 
do szorowania, środki do zmywania naczyń, środki ułatwia-
jące suszenie do zmywarek naczyń, produkty toaletowe, 
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, ściereczki 
nasączone detergentami do czyszczenia, płyny do prania, 
płyny do prania chemicznego, usługi w zakresie sprzedaży 
hurtowej i detalicznej, w tym poprzez Internet towarów: 

preparaty do czyszczenia, detergenty do zmywania naczyń, 
detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, detergenty 
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż 
do celów medycznych, preparaty do mycia, mydełka, my-
dła, płyny do mycia naczyń, środki do nadawania połysku, 
płyny do spryskiwaczy szyb, środki do mycia szkła, środki 
do szorowania, środki do zmywania naczyń, środki ułatwia-
jące suszenie do zmywarek naczyń, produkty toaletowe, 
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, ściereczki 
nasączone detergentami do czyszczenia, płyny do prania, 
płyny do prania chemicznego, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów, w celu umożliwienia klientom dogodnego 
obejrzenia i zakupu w sklepie i hurtowni oraz za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w tym Internetu towarów: 
preparaty do czyszczenia, detergenty do zmywania naczyń, 
detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, detergenty 
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż 
do celów medycznych, preparaty do mycia, mydełka, mydła, 
płyny do mycia naczyń, środki do nadawania połysku, płyny 
do spryskiwaczy szyb, środki do mycia szkła, środki do szo-
rowania, środki do zmywania naczyń, środki ułatwiające su-
szenie do zmywarek naczyń, produkty toaletowe, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, ściereczki nasączone 
detergentami do czyszczenia, płyny do prania, płyny do pra-
nia chemicznego, pośrednictwo handlowe, agencje infor-
macji handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych, agencje eksportowo-importowe, 39 transport 
towarów, magazynowanie towarów, składowanie towarów, 
pakowanie towarów, spedycja krajowa i zagraniczna.

(210) 475829 (220) 2017 08 25
(731) TRADEMARKS SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kryniczno

(540) TRADEMARKS SOLUTION

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmety-
ków, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, ak-
cesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni, 
sprzedaż za pośrednictwem Internetu kosmetyków, per-
fum, środków czystości, chemii gospodarczej, akcesoriów 
i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni, usługi 
doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, usługi zarządzania w za-
kresie zamówień w handlu, usługi w zakresie doradztwa za-
rządzania personelem, usługi agencji public relations, usługi 
w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi 
agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, 
usługi agencji reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, 
reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama 
prasowa, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej 
czasu reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług rekla-
mowych i usług w zakresie promocji towarów i usług, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, dekorowanie wystaw 
sklepowych, wynajem powierzchni reklamowych, agencje 
informacji handlowej, oferowanie w mediach produktów 
dla handlu detalicznego, analizy kosztów, analizy rynkowe, 
audyt, badania marketingowe, badania rynku, badanie opi-
nii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie doku-
mentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie 
i sortowanie danych w bazach danych, obróbka tekstów 
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reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsoro-
wanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi 
edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tek-
stów sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowanie 
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, przygo-
towywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promo-
cja towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, 
projektowanie i wykonywanie tymczasowych materiałów 
reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie han-
dlowym, rozdawanie materiałów reklamowych w punkcie 
sprzedaży, wynajem modelek i modeli dla celów promocji 
sprzedaży, pozycjonowanie produktów na półkach skle-
powych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradz-
two personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, 
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, 
wynajem pracowników, produkcja filmów reklamowych, 
usługi zaopatrywania osób trzecich w towary przeznaczo-
ne dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, doradztwo 
podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, eksperty-
zy w działalności gospodarczej, 45 usługi prawne, przygo-
towywanie opinii i ekspertyz prawnych, udzielanie licencji 
na prawa własności intelektualnej, w szczególności licencjo-
nowanie znaków towarowych.

(210) 475848 (220) 2017 08 28
(731) INDUSTRIAL DIVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) CARGOUNIT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.03.23
(510), (511) 39 transport kolejowy, rezerwowanie transportu 
kolejowego, wynajmowanie linii kolejowych, wynajmowa-
nie transportu kolejowego, wypożyczanie pojazdów kole-
jowych, dostawa towarów drogą kolejową, usługi w zakresie 
organizowania transportu, usługi w zakresie dostarczania in-
formacji dotyczących transportu kolejowego, organizowanie 
biletów lotniczych, biletów rejsowych i biletów kolejowych, 
usługi kolejowego transportu towarowego.

(210) 475850 (220) 2017 08 28
(731) LEADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) leadr
(510), (511) 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne 
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi ba-
dawcze, przemysłowa analiza i badanie towarów oraz usług, 
analizy, opracowywanie, odtwarzanie, projektowanie baz 
danych dla osób trzecich, projektowanie komputerowych 
baz danych, hosting komputerowych baz danych, tworzenie 
programów komputerowych, usługi komputerowe w zakre-
sie zarządzania sieciami komputerowymi, usługi w zakresie 
tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla 
osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie serwisów interne-
towych i multimedialnych, administrowanie serwisami inter-
netowymi, informacja o powyższych usługach.

(210) 475856 (220) 2017 08 28
(731) MATUSZAK PAWEŁ, Poznań
(540) ZRK

(531) 27.05.01, 24.17.10, 24.17.12, 26.11.22
(510), (511) 9 analizatory audio, analogowe modyfikatory 
dźwięku, aparatura i urządzenia do odtwarzania płyt, budziki 
z radiem, cyfrowe odtwarzacze muzyki, cyfrowe procesory 
dźwięku, cyfrowe urządzenia do rejestrowania dźwięku, czę-
ści i akcesoria do urządzeń audio, domowe głośniki audio, 
dyktafony, dyktafony cyfrowe, dyski optyczne z nagraniami 
audio, elektroakustyczne korektory częstotliwości, elektro-
niczne procesory sygnałów audio do kompensacji zniekształ-
ceń dźwięku w głośnikach, elektroniczne urządzenia audio, 
elektryczne i elektroniczne muzyczne urządzenia efektowe, 
elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwiękowych, głośniki, 
głośniki audio, głośniki bezprzewodowe, głośniki do gramo-
fonów, głośniki [sprzęt audio], głośniki wysokotonowe, głośni-
ki z wbudowanymi wzmacniaczami, igły do adapterów, igły 
gramofonowe, interfejsy audio, kompresory audio, korektory 
graficzne, korektory graficzne [urządzenia audio], magneto-
fony kasetowe [audio], magnetofony taśmowe, mikrofony, 
miksery dźwięku, miksery [sprzęt audio], monitory radiowe 
do odtwarzania dźwięków i sygnałów, nagrywarki dźwięku, 
obudowy głośników, obudowy głośników audio, odbiorniki 
audio, odbiorniki radiowe, odbiorniki wzmacniające dźwięk, 
odtwarzacze audio, odtwarzacze cyfrowe audio, odtwarza-
cze dźwięku, odtwarzacze kaset, odtwarzacze kaset audio, 
odtwarzacze kaset magnetofonowych, odtwarzacze płyt 
gramofonowych, odtwarzacze stereo, przenośne radioma-
gnetofony, radia, radia [odbiorniki radiowe], radia przenośne, 
radia samochodowe, radiobudziki, radiomagnetofony, ra-
dioodbiorniki, ramiona gramofonowe, słuchawki stereofo-
niczne, słuchawki [zakładane na głowę], sprzęt audio, sprzęt 
do odtwarzania dźwięku, sprzęt konferencyjny audio, sprzęt 
nagrywający audio, sprzęt stereofoniczny, szafy grające, tale-
rze obrotowe do gramofonów, talerze obrotowe gramofo-
nów, taśmy audio, taśmy do czyszczenia głowic magnetofo-
nów, taśmy do zapisywania dźwięku, taśmy fonograficzne, 
taśmy z zarejestrowanym dźwiękiem, tunery częstotliwości 
radiowej, tunery do odbioru radia, tunery radiowe, tunery 
stereo, urządzenia audio hi-fi, urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, urządzenia do nagrywania audio, urządzenia do re-
jestrowania dźwięku, urządzenia do wzmacniania dźwięku, 
urządzenia hi-fi, urządzenia stereo, urządzenia wzmacniające 
stereo, wkładki gramofonów, wzmacniacze audio, wzmac-
niacze dźwięku, wzmacniacze słuchawkowe, wzmacniacze 
stereo, zestawy słuchawek z mikrofonem, urządzenia przełą-
czające audio, urządzenia służące do wzmacniania dźwięku, 
urządzenia do przetwarzania dźwięków, urządzenia do prze-
twarzania dźwięku, urządzenia do odtwarzania audio, urzą-
dzenia do efektów audio, urządzenia do cyfryzacji sygnałów 
audio, urządzenia czyszczące do głowic audio, tłumiki hałasu 
audio, sprzęt stereo do pojazdów, systemy głośnikowe, sys-
temy PA [do odbioru i przesyłania wzmocnionego dźwięku], 
ramiona adapterów, samochodowe urządzenia stereofo-
niczne, samochodowe zestawy audio, samochodowe ze-
stawy stereo, scalone wzmacniacze audio, słuchawki, słu-
chawki dokanałowe, słuchawki douszne, radia do pojazdów, 
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odtwarzacze kasetowe samochodowe, osobiste urządzenia 
stereofoniczne, płytki z układami audio, procesory dźwięku, 
procesory dźwiękowe wielokanałowe, procesory dźwięku 
przestrzennego, odbiorniki częstotliwości radiowych, gło-
śniki samochodowe, głośniki do pojazdów, głośniki do prze-
nośnych odtwarzaczy multimedialnych, adaptery, aparaty 
do wytwarzania dźwięków.

(210) 475861 (220) 2017 08 28
(731) MAUNA COSMETICS POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) M Mauna COSMETICS

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, pianki, 
tipsy, eyelinery, toniki, kosmetyki upiększające, korektory, 
kosmetyki kolorowe, olejki mineralne, środki nawilżające 
[kosmetyki], kremy tonizujące, kosmetyki do samoopalania, 
kremy samoopalające, kosmetyki brązująco-opalizujące, 
kosmetyki do włosów, żele nawilżające, kosmetyki do rzęs, 
kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, koncentraty na-
wilżające, preparaty samoopalające, balsamy samoopalające, 
kosmetyki do makijażu, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki 
do cery zmarszczkowej, maseczki do skóry, żele po opalaniu, 
kremy do ciała, kremy do twarzy, kosmetyki koloryzujące 
do skóry, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki w formie olej-
ków, kosmetyki w postaci kremów, olejki po opalaniu, olejki 
do opalania, kosmetyki do makijażu twarzy, pudry w kamie-
niu, kosmetyki do użytku osobistego, kremy na noc, kosme-
tyki w formie mleczek, kosmetyki do ust, kosmetyki do sto-
sowania na skórę, błyszczyki do ust, kosmetyki do pielęgnacji 
urody, preparaty kosmetyczne, mleczka do opalania, kosme-
tyki w gotowych zestawach, podkłady do paznokci, kompak-
towe kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
zmywacze do paznokci, kosmetyki blokujące promieniowa-
nie słoneczne, peelingi do twarzy, kosmetyki do makijażu 
skóry, kolorowe kosmetyki do oczu, kosmetyki w postaci 
płynów, preparaty do samoopalania, kosmetyki w postaci 
cieni do powiek, środki do oczyszczania skóry twarzy, płyny 
do mycia twarzy, produkty przeciwsłoneczne do ust, środki 
nawilżające do twarzy, preparaty do wybielania skóry, płyny 
do pielęgnacji skóry, perełki zawierające kosmetyki do kąpie-
li, olejki do pielęgnacji skóry, zmywacze lakieru do paznok-
ci, baza podkładowa do paznokci, odżywki utwardzające 
do paznokci, nawilżające balsamy do ciała, olejki blokujące 
promieniowanie słoneczne, paski do wybielania zębów na-
sączone preparatami do wybielania zębów, maseczki zwęża-
jące pory stosowane jako kosmetyki, środki wyszczuplające, 
inne niż do celów medycznych, środki nawilżające przeciw 
starzeniu się do użytku jako kosmetyki, perfumowane ko-
smetyki w aerozolu do ciała, wymienne wkłady pudru do pu-
derniczek, puder w kamieniu do kompaktów.

(210) 475863 (220) 2017 08 28
(731) KONDEK KAZIMIERZ, Busko-Zdrój

(540) eltra KON

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 sprzęt komputerowy, 35 usługi firmy handlo-
wo-usługowej, sprzedaż oświetlenia, komputerów, 36 wyna-
jem powierzchni biurowej.

(210) 476009 (220) 2017 08 31
(731) SYSTEM 3E SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SYSTEM 3E

(531) 27.05.01, 26.03.23, 07.01.24
(510), (511) 36 organizowanie przedsięwzięć inwestycyj-
nych w celu budowy i/lub przygotowania obiektów miesz-
kalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, 
37 usługi związane z wykonywaniem budynków, usługi po-
mocnicze w budownictwie, 42 usługi w zakresie architektu-
ry, usługi doradcze dotyczące nowoczesnych technik i tech-
nologii w budownictwie, projektowanie budynków.

(210) 476103 (220) 2017 09 04
(731) MWD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inwałd; AS INVEST 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Andrychów;

MARCZYŃSKI PAWEŁ, Andrychów
(540) INWAŁD PARK

(531) 27.05.01, 29.01.14, 24.17.25
(510), (511) 41 usługi parku rozrywki, zabawy, szkolenia, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego i sportowego, 
w tym usługi parku sprawności dla młodzieży i dorosłych, 
park linowy, mini golf, place zabaw dla dzieci, wyposażone 
w sprzęt zabawowy i tor przeszkód, organizowanie i obsłu-
ga imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, orga-
nizowanie wykładów edukacyjnych, warsztatów plastycz-
nych, imprez muzycznych, koncertów, festynów, spotkań 
z dziedziny rozrywki, szkoleń biznesowych, usługi lunaparku, 
usługi w zakresie: organizowania i prowadzenia spotkań fir-
mowych, kongresów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, 
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, wystaw związa-
nych z kulturą i edukacją.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 476105 (220) 2017 09 04
(731) FILMWEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) FILMWEB

(531) 04.05.03, 26.01.06, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 9 komputerowe oprogramowanie użytkowe 
do urządzeń mobilnych przeznaczone do udostępniania 
użytkownikom baz danych z opcją wyszukiwania, oprogra-
mowanie przeznaczone do tworzenia baz danych z opcją 
wyszukiwania, oprogramowanie przeznaczone do bezprze-
wodowego dostarczania treści, oprogramowanie do pobra-
nia zawierające bazę danych z dziedziny rozrywki, przezna-
czone do komputerów oraz urządzeń mobilnych, oprogra-
mowanie umożliwiające dostęp do informacji znajdujących 
się w Internecie bądź innej sieci komputerowej lub komuni-
kacyjnej, oprogramowanie przeznaczone do przesyłania, 
odbioru, pobierania, ściągania, strumieniowego przesyłania 
oraz wyświetlania treści, tekstu, utworów wizualnych, utwo-
rów audiowizualnych, danych, plików oraz utworów elektro-
nicznych przez Internet bądź inną sieć komputerową lub 
komunikacyjną, oprogramowanie przeznaczone do forma-
towania oraz konwertowania treści, tekstu, utworów wizual-
nych, utworów audiowizualnych, danych, plików oraz utwo-
rów elektronicznych do formatu kompatybilnego z przeno-
śnymi urządzeniami elektrycznymi oraz komputerami, opro-
gramowanie umożliwiające pobieranie oraz dostęp do tre-
ści, tekstu, utworów wizualnych utworów audiowizualnych, 
danych, plików oraz utworów elektronicznych na kompute-
rze lub innym przenośnym elektronicznym urządzeniu po-
wszechnego użytku, 35 agencje reklamowe, agencje rekla-
mowe zajmujące się promocją towarów oraz usług osób 
trzecich, usługi z zakresu reklamy oraz informacji handlowej 
świadczone przez Internet, reklama i marketing, usługi rekla-
mowe i marketingowe polegające na promocji towarów 
i usług osób trzecich, usługi reklamowe i promocyjne, usługi 
z zakresu reklamy i reprezentacji, usługi z zakresu reklamy 
i reprezentacji polegające na promocji towarów, usług, toż-
samości marki, informacji handlowych oraz aktualności 
osób trzecich poprzez środki drukowane, audio, video, cy-
frowe i elektroniczne, działalność ekonomiczna w zakresie 
reklamy, w szczególności w obszarze sieci telematycznych 
oraz telefonicznych, reklama poprzez przesyłanie interneto-
wych materiałów promocyjnych na rzecz osób trzecich 
z wykorzystaniem elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
usługi reklamowe, reklama przez Internet oraz inne elektro-
niczne środki przekazu, interaktywny serwis internetowy 
umożliwiający użytkownikom recenzowanie oraz ocenianie 
zasobów internetowych, ludzi, firm, produktów i/lub usług 
za pomocą oprogramowania użytkowego pozwalającego 
na przyznawanie punktów, dzięki czemu użytkownicy ser-
wisu internetowego mogą wymieniać przyznane punkty 
na materiały promocyjne składające się z kuponów, rabatów, 
upustów lub specjalnych ofert na towary oraz/lub usługi 
świadczone przez sponsorów serwisu internetowego, po-
średniczenie w organizowaniu wystąpień przez osoby pra-
cujące w branży filmowej, muzycznej, telewizyjnej, rozryw-
kowej lub sportowej, usługi w obszarze programów lojalno-
ściowych oraz klubów klienta świadczone w celach handlo-
wych, promocyjnych oraz/lub reklamowych, projektowanie 
reklam internetowych, bezpośrednia reklama marketingowa 
na rzecz osób trzecich, rozpowszechnianie w Internecie ma-
teriałów reklamowych na rzecz osób trzecich za pomocą 

elektronicznej sieci komunikacyjnej, rozpowszechnianie 
w Internecie materiałów reklamowych na rzecz osób trze-
cich, usługi z zakresu reklamy internetowej, zarządzanie re-
klamą poprzez centrum sterowania zarówno na ekranach 
kinowych oraz przez Internet, usługi marketingowe, promo-
cyjne oraz reklamowe świadczone poprzez połączenia tele-
fonii mobilnej, internetowe usługi reklamowe i marketingo-
we, reklama internetowa w komputerowych sieciach komu-
nikacyjnych, internetowe usługi reklamowe na rzecz osób 
trzecich, usługa przeprowadzania badań biznesowych w In-
ternecie umożliwiających użytkownikowi analizę trendów 
opinii zawartych w dokumentach znajdujących się w Inter-
necie, usługi transakcji internetowych, reklama internetowa 
przez komputerową sieć komunikacyjną, zewnętrzne usługi 
reklamowe polegające na wynajmie przestrzeni reklamo-
wej, przygotowywaniu oraz umieszczaniu reklam na rzecz 
osób trzecich, usługi zarządzania reklamą typu „płać za klik-
nięcie”, zamieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, przy-
gotowanie reklam niestandardowych na rzecz osób trze-
cich, produkcja reklam filmowych oraz telewizyjnych, pro-
mocja towarów oraz usług osób trzecich poprzez dystrybu-
cję reklam w Internecie, promocja, reklama oraz marketing 
serwisów internetowych należących do osób trzecich, pro-
mocja, reklama i marketing internetowych baz danych oraz 
publikacji osób trzecich, udostępnianie reklamowych serwi-
sów internetowych on-line z opcją wyszukiwania oraz prze-
wodnika przedstawiającego towary i usługi innych dostaw-
ców, udostępnianie elektronicznego przewodnika reklamo-
wego on-line z opcją wyszukiwania przedstawiającego to-
wary i usługi innych dostawców on-line, udostępnianie sie-
ciowego systemu oraz portali dostępnych on-line w zakre-
sie handlu C2B umożliwiających konsumentom dostęp 
do zarządzania oraz modyfikacji informacji dotyczących 
ich preferencji, wykorzystywanych przez handlowców 
w celu tworzenia oraz zarządzania ofertami przekazywany-
mi klientom, świadczenie usług reklamowych polegających 
na dystrybucji reklam przeznaczonych do wyświetlania 
w Internecie: w serwisach internetowych, w rozmowach to-
warzyskich w Internecie, emailach, mikroblogach, blogach, 
wiadomościach elektronicznych, wiadomościach błyska-
wicznych, wiadomościach tekstowych, wiadomościach 
multimedialnych, sieciach społecznościowych, aktualiza-
cjach statusu, forach, udostępnianie w Internecie elektro-
nicznego katalogu informacji handlowych, udostępnianie 
oraz wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, udziela-
nie informacji na temat towarów konsumpcyjnych przez In-
ternet, udzielanie przez Internet informacji z zakresu marke-
tingu oraz internetowych mediów marketingowych, udo-
stępnianie przestrzeni w serwisie internetowym do reklamy 
towarów oraz usług osób trzecich, wynajem przestrzeni re-
klamowej, udostępnianie on-line bazy danych z opcją wy-
szukiwania, zawierającej informacje biznesowe, zawodowe 
i dotyczące zatrudnienia, udostępnianie bazy danych on-li-
ne z opcją wyszukiwania, zawierającej oferty dotyczące ca-
stingów filmowych, kinowych i telewizyjnych, udostępnia-
nie internetowego katalogu informacji biznesowych, mia-
nowicie informacje dotyczące lokalizacji/adresów kin, 
38 usługi transmisji audio i video przez Internet, transmisja 
programów video i audio przez Internet, usługi nadawcze 
oraz zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści 
video i audio dostarczanych przez Internet w ramach usługi 
video na życzenie (VOD), usługi komunikacyjne polegające 
na przesyłaniu głosu, materiałów audio, obrazów oraz da-
nych przez sieci telekomunikacyjne, bezprzewodowe sieci 
komunikacyjne, Internet, sieci usług informacyjnych oraz 
sieci danych, usługi komunikacyjne, a mianowicie transmisja 
strumieniowa przez Internet nagrań dźwiękowych oraz au-
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diowizualnych, usługi nadawcze przez Internet, udostępnia-
nie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem oraz baza-
mi danych, streaming materiałów audio przez Internet, stre-
aming materiałów video przez Internet, usługi telekomuni-
kacyjne polegające na przesyłaniu głosu, danych, grafiki, 
obrazów, materiałów audio oraz wideo z wykorzystaniem 
sieci telekomunikacyjnych, bezprzewodowych sieci komu-
nikacyjnych oraz Internetu, przesyłanie i dystrybucja danych 
oraz obrazów audiowizualnych przez globalną sieć kompu-
terową lub Internet, usługi transmisji video przez Internet 
lub inną sieć komunikacyjną zawierające wgrane, opubliko-
wane i otagowane filmy video osób trzecich, usługi transmi-
sji video przez Internet lub inną sieć komunikacyjną polega-
jące na pokazywaniu, wyświetlaniu oraz elektronicznym 
przesyłaniu klipów video, usługi transmisji video przez Inter-
net, usługi video streamingu przez Internet obejmujące nie-
zależne filmy, usługi transmisji przez Internet w systemie vi-
deo na życzenie (VOD), 41 Usługi rozrywkowe polegające 
na udostępnianiu elektronicznych publikacji dotyczących 
recenzji, wiadomości oraz informacji dotyczących filmów, 
programów telewizyjnych, celebrytów, przemysłu rozryw-
kowego oraz tematów związanych z rozrywką, udostępnia-
nie online komputerowej bazy danych zawierającej recen-
zje, wiadomości oraz informacje dotyczące filmów, progra-
mów telewizyjnych, celebrytów, przemysłu rozrywkowego 
oraz tematów związanych z rozrywką, usługi informacyjne 
z zakresu programów kin, usługi informacyjne z zakresu pro-
gramów telewizyjnych, rozrywka w postaci przeprowadza-
nia konkursów, turniejów oraz gier komputerowych online 
związanych z rozrywką, usługi rozrywkowe polegające 
na publikowaniu magazynów i blogów zawierających infor-
macje oraz opinie dotyczące świata rozrywki, udostępnianie 
online newsletterów zawierających recenzje, wiadomości 
oraz informacje dotyczące filmów kinowych, programów 
telewizyjnych, celebrytów, przemysłu rozrywkowego i te-
matów związanych z rozrywką, udostępnianie serwisów in-
ternetowych zawierających informacje dotyczące filmów 
kinowych, telewizyjnych show, celebrytów, przemysłu roz-
rywkowego i tematów związanych z rozrywką, usługi roz-
rywkowe w postaci niepobieralnych filmów video zawiera-
jących informacje dotyczące filmów, telewizyjnych show, 
celebrytów, przemysłu rozrywkowego oraz tematów zwią-
zanych z rozrywką, przekazywanie informacji dotyczących 
filmów kinowych i telewizyjnych, programów telewizyjnych, 
grafiki, animacji oraz prezentacji multimedialnych, filmów 
video i DVD, innych utworów audiowizualnych celebrytów 
oraz przemysłu rozrywkowego, udostępnianie serwisu inter-
netowego zawierającego rankingi filmów, udostępnianie 
serwisu internetowego zawierającego system rankingowy 
mierzący popularność celebrytów oraz wskazujący trendy 
w publicznym postrzeganiu oraz znajomości osobowości 
filmowych, udostępnianie serwisu internetowego zawiera-
jącego ciekawostki z zakresu rozrywki, produkcji filmowych 
i telewizyjnych., 42 usługi komputerowe, a mianowicie, two-
rzenie społeczności internetowej dla zarejestrowanych 
użytkowników, umożliwiającej organizowanie grup oraz wy-
darzeń, uczestnictwo w dyskusjach, wymianę informacji 
oraz zasobów, a także zaangażowanie w sieci społeczno-
ściowe oraz biznesowe, udostępnianie serwisu internetowe-
go czasowo wykorzystującego niepobieralne oprogramo-
wanie, umożliwiające użytkownikom wyszukiwanie, lokali-
zowanie oraz komunikowanie się z innymi użytkownikami 
poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi kompu-
terowe w postaci niestandardowych stron internetowych, 
zawierających informacje zdefiniowane przez użytkownika 
oraz osobiste profile, materiały audio oraz obrazy.

(210) 476106 (220) 2017 09 04
(731) SZTEFKO TOMASZ, Zielonki
(540) ists

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25
(510), (511) 37 instalacja sprzętu komunikacyjnego, instala-
cja okablowania w budynkach do przekazu telekomunika-
cyjnego, instalacja urządzeń do monitorowania, instalacja 
domofonów, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi dostaw-
ców Internetu (ISP), usługi telewizji kablowej, komunikacja 
przez sieci światłowodowe.

(210) 476110 (220) 2017 09 04
(731) IWAŃSKI ANDRZEJ, RYDZEWSKI ADAM APM  

SPÓŁKA CYWILNA, Mszczonów
(540) APM ŚCIANY PRZESUWNE
(510), (511) 19 ścianki działowe niemetalowe, niemetalowe 
ścianki boczne, ruchome ścianki działowe [ściany] z mate-
riałów niemetalowych, wewnętrzne ścianki działowe wy-
konane z materiałów niemetalowych, drzwi przesuwne, 
niemetalowe, okna przesuwne w płaszczyźnie pionowej, 
nie z metalu, 20 ścianki działowe, przenośne ścianki biurowe, 
ścianki działowe wystawowe, wolnostojące biurowe ścian-
ki działowe, ścianki działowe niemetalowe [meble], ścianki 
działowe do mebli, ścianki działowe do biur [meble], prze-
nośne ścianki działowe [meble] metalowe, ścianki działowe 
z metalu [meble], ścianki działowe w postaci mebli [prze-
pierzenia], ścianki działowe z tworzyw sztucznych [meble], 
przesuwne ścianki działowe do pokoi [przegrody meblowe], 
niemetalowe ścianki przenośne, drzwi przesuwne do szaf, 
drzwi przesuwane do mebli, niemetalowe drzwi przesuwne 
do mebli, 42 projektowanie wizualne, projektowanie archi-
tektoniczne, projektowanie wnętrz.

(210) 476111 (220) 2017 09 04
(731) DAROSZEWSKA KAMILLA ANNA WELLBEING 

PROJECT, Bydgoszcz
(540) WELLBEING OPTIONS

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.09.15
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, informacja o eduka-
cji, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowa-
nie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], publiko-
wanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), spraw-
dziany edukacyjne, udostępnianie publikacji elektronicz-
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nych [nie do pobrania], usługi szkoleniowe zapewniane przy 
pomocy symulatorów, usługi trenerskie, usługi w zakresie 
oświaty [nauczanie].

(210) 476112 (220) 2017 09 04
(731) IWAŃSKI ANDRZEJ, RYDZEWSKI ADAM APM SPÓŁKA 

CYWILNA, Mszczonów
(540) APM ŚCIANY PRZESUWNE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.15.22
(510), (511) 19 ścianki działowe niemetalowe, niemetalowe 
ścianki boczne, ruchome ścianki działowe [ściany] z mate-
riałów niemetalowych, wewnętrzne ścianki działowe wy-
konane z materiałów niemetalowych, drzwi przesuwne, 
niemetalowe, okna przesuwne w płaszczyźnie pionowej, 
nie z metalu, 20 ścianki działowe, przenośne ścianki biurowe, 
ścianki działowe wystawowe, wolnostojące biurowe ścian-
ki działowe, ścianki działowe niemetalowe [meble], ścianki 
działowe do mebli, ścianki działowe do biur [meble], prze-
nośne ścianki działowe [meble] metalowe, ścianki działowe 
z metalu [meble], ścianki działowe w postaci mebli [prze-
pierzenia], ścianki działowe z tworzyw sztucznych [meble], 
przesuwne ścianki działowe do pokoi [przegrody meblowe], 
niemetalowe ścianki przenośne, drzwi przesuwne do szaf, 
drzwi przesuwane do mebli, niemetalowe drzwi przesuwne 
do mebli, 42 projektowanie wizualne, projektowanie archi-
tektoniczne, projektowanie wnętrz.

(210) 476127 (220) 2017 09 04
(731) VIPPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VIPPO

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.11.10
(510), (511) 9 kodowane karty podarunkowe, aplikacje 
mobilne, oprogramowanie i programy komputerowe, pro-
gramy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komu-
nikacyjnych, programy i oprogramowanie komputerowe 
do obsługi bankowości elektronicznej, obsługi transakcji 
walutowych, transakcji finansowych, karty bankowe, kar-
ty kredytowe, karty płatnicze, karty bankomatowe, karty 
debetowe, karty wstępnie opłacone, karty obciążeniowe, 
35 usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie 
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomu-
nikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, marketing 
finansowy, marketing internetowy, usługi marketingowe, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, 

przyjmowanie, przechowywanie i udostępnianie informa-
cji o operacjach i aktualnym stanie rachunków bankowych, 
w tym członków funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, 
analizy kosztów, analizy rynkowe, prognozy ekonomiczne, 
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, usługi 
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie 
gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wyko-
rzystaniem telekomunikacji następujących towarów: progra-
my i oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowo-
ści elektronicznej, obsługi transakcji walutowych, transakcji 
finansowych, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi 
operacji bankowych, pośrednictwo w usługach finanso-
wych, udzielanie kredytów, usługi udzielania pożyczek i kre-
dytów, usługi leasingowe, leasing finansowy, biura kredyto-
we, agencje kredytowe, doradztwo kredytowe, doradztwo 
finansowe, wyceny finansowe, informacje finansowe, po-
moc finansowa, planowanie finansowe, analizy finansowe, 
organizowanie finansów dla firm, planowanie i zarządzanie 
finansowe, udzielanie pożyczek, analiza finansowa i doradz-
two, ubezpieczenie ryzyka kredytowego, usługi w zakresie 
punktowej oceny kredytowej, usługi finansowe w zakre-
sie punktowej oceny kredytowej, przetwarzanie płatności, 
obsługa płatności, pobieranie płatności, usługi płatności 
finansowych, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo ubez-
pieczeniowe, organizowanie ubezpieczenia, ubezpieczenia 
kredytów, usługi zarządzania ubezpieczeniami, doradztwo 
inwestycyjne, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, 
emisja bonów wartościowych w związku z programami 
motywacyjnymi, emisja bonów wartościowych w ramach 
programu członkowskiego dla klientów, emisja talonów, ku-
ponów i bonów wartościowych, wydawanie kart do płatno-
ści elektronicznych w związku z programami bonusowymi 
i programami nagród.

(210) 476128 (220) 2017 09 04
(731) VIPPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VIPPO
(510), (511) 9 kodowane karty podarunkowe, aplikacje mo-
bilne, oprogramowanie i programy komputerowe, programy 
i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyj-
nych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsłu-
gi bankowości elektronicznej, obsługi transakcji walutowych, 
transakcji finansowych, karty bankowe, karty kredytowe, 
karty płatnicze, karty bankomatowe, karty debetowe, kar-
ty wstępnie opłacone, karty obciążeniowe, 35 usługi han-
dlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, marketing finansowy, 
marketing internetowy, usługi marketingowe, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, Internetu, przyjmowanie, 
przechowywanie i udostępnianie informacji o operacjach 
i aktualnym stanie rachunków bankowych, w tym członków 
funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, analizy kosztów, 
analizy rynkowe, prognozy ekonomiczne, ekspertyzy w za-
kresie wydolności przedsiębiorstw, usługi sprzedaży deta-
licznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia 
w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem 
telekomunikacji następujących towarów: programy i opro-
gramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektro-
nicznej, obsługi transakcji walutowych, transakcji finanso-
wych, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi operacji 
bankowych, pośrednictwo w usługach finansowych, udzie-
lanie kredytów, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usłu-
gi leasingowe, leasing finansowy, biura kredytowe, agencje 
kredytowe, doradztwo kredytowe, doradztwo finansowe, 
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wyceny finansowe, informacje finansowe, pomoc finanso-
wa, planowanie finansowe, analizy finansowe, organizowa-
nie finansów dla firm, planowanie i zarządzanie finansowe, 
udzielanie pożyczek, analiza finansowa i doradztwo, ubez-
pieczenie ryzyka kredytowego, usługi w zakresie punktowej 
oceny kredytowej, usługi finansowe w zakresie punktowej 
oceny kredytowej, przetwarzanie płatności, obsługa płat-
ności, pobieranie płatności, usługi płatności finansowych, 
usługi ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, or-
ganizowanie ubezpieczenia, ubezpieczenia kredytów, usłu-
gi zarządzania ubezpieczeniami, doradztwo inwestycyjne, 
doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, emisja bonów 
wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, 
emisja bonów wartościowych w ramach programu człon-
kowskiego dla klientów, emisja talonów, kuponów i bonów 
wartościowych, wydawanie kart do płatności elektronicz-
nych w związku z programami bonusowymi i programami 
nagród.

(210) 476142 (220) 2017 09 05
(731) CENTRUM SERENADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SERENADA

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy oraz 
przygotowania projektów budowlanych, w tym przeznaczo-
nych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzanie 
biznesowe nieruchomościami, usługi reklamowe, usługi 
w zakresie wynajmowania powierzchni reklamowej, usługi 
rachunkowo-księgowe, usługi w zakresie prowadzenia aukcji, 
usługi w zakresie sprzedaży aukcyjnej nieruchomości, usługi 
badania rynku, usługi impresaryjne, usługi menadżerskie, 
36 usługi w zakresie organizacji i zarządzania finansowaniem 
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie 
oraz przygotowywaniu obiektów budowlanych przeznaczo-
nych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi w za-
kresie pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu 
nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości, leasing, wy-
najmowanie lub dzierżawa nieruchomości, administrowanie 
i zarządzanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie za-
rządzania i administrowania nieruchomościami, usługi ubez-
pieczeniowe, doradztwo w zakresie ubezpieczeń, pośrednic-
two ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, doradztwo 
podatkowe, usługi finansowe, usługi pośrednictwa i doradz-
twa kredytowego, usługi wynajmowania centrów handlo-
wych oraz powierzchni w centrach handlowych, 37 usługi 
w zakresie: budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji 
i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegają-
cymi na budowie lub przygotowaniu projektów budowla-
nych, usługi: remontowe, naprawy, restauracji i konserwacji 
budynków, usługi doradcze dotyczące rozbudowy i konser-
wacji nieruchomości zawarte w tej klasie, usługi instalacyjne 
w tym hydrauliczne, elektryczne, wentylacyjne, sprzątanie 
budynków, instalowanie i naprawa instalacji grzewczych, 
klimatyzacyjnych i chłodniczych, wynajem maszyn budow-
lanych, doradztwo budowlane, 39 usługi w zakresie: wy-
najmowania garaży i miejsc parkingowych, wynajmowania 
powierzchni i obiektów magazynowych, wynajmowania 
powierzchni na salony samochodowe, usługi parkingowe, 
usługi administrowania miejscami parkingowymi, wypoży-

czanie samochodów, pośrednictwo transportowe, 42 usługi 
projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, architek-
tury, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie 
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie bu-
downictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urba-
nistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, 
geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze 
dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, badania tech-
niczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, dekoracja 
wnętrz.

(210) 476153 (220) 2017 09 05
(731) DOMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) NOC Z DIZAJN_EM

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 meble, meble i akcesoria meblowe wyposa-
żenia domu, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekora-
cje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub 
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, wielofunkcyjne 
stoiska wystawowe, stojaki wystawowe, 21 artykuły gospo-
darstwa domowego, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki 
wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub 
szkło, zawarte w tej klasie, 35 agencje public relations, agen-
cje reklamowe, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo 
biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe w za-
kresie marketingu strategicznego, doradztwo, konsultacje 
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradz-
two marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, 
doradztwo w dziedzinie public relations, doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych public relations, dostarcza-
nie biznesowych informacji marketingowych, dystrybucja 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, pro-
spektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja 
materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, 
broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej 
dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], dys-
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i pro-
mocyjnych, impresariat w działalności artystycznej, kampa-
nie marketingowe, kompilacja, produkcja i rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, marketing imprez i wydarzeń, 
marketing internetowy, organizacja i przeprowadzanie wy-
darzeń marketingowych, organizacja i przeprowadzanie im-
prez reklamowych, organizacja konkursów w celach rekla-
mowych, organizacja pokazów mody w celach promocyj-
nych, organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizu-
alnych, organizowanie działań reklamowych w kinach, orga-
nizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingo-
wych na rzecz osób trzecich, organizowanie i prowadzenie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowa-
nie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub 
reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i po-
kazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 
pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], pokazy to-
warów do celów promocyjnych, produkcja filmów reklamo-
wych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyj-
nych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produk-
cja nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja wi-
zualnych materiałów reklamowych, promocja, reklama i mar-
keting stron internetowych on-line, promocja [reklama] kon-
certów, promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udo-
stępnianie portfolio online za pośrednictwem strony inter-
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netowej, promowanie projektów innych osób poprzez udo-
stępnianie portfolio online za pośrednictwem strony inter-
netowej publikacja reklam, publikowanie materiałów rekla-
mowych, publikowanie materiałów reklamowych online, re-
klama i marketing, reklama radiowa, reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama poprzez 
przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trze-
cich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama on-
line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, 
reklama korespondencyjna, reklama i usługi reklamowe, re-
klama banerowa, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w prasie 
popularnej i profesjonalnej, reklama w zakresie filmów kino-
wych, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, re-
klama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szcze-
gólności Internetu, reklama za pośrednictwem sieci telefonii 
komórkowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe i telewi-
zyjne, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, 
marketingu i publicity, rozpowszechnianie reklam, tworzenie 
reportaży reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi agencji mar-
ketingowych, usługi agencji modelek i modeli, usługi aukcyj-
ne, usługi marketingowe, usługi modelek i modeli do celów 
reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi organizowania 
targów i wystaw handlowych, usługi public relations, usługi 
reklamowe dla architektów, usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, zarządzanie promocją sławnych osób, 
41 doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, 
doradztwo w zakresie planowania przyjęć, edukacja, eduka-
cja, rozrywka i sport, elektroniczna publikacja tekstów i dru-
ków, innych niż reklamowe, w Internecie, fotografia, fotore-
portaże, imprezy kulturalne, kompozycje fotograficzne 
na rzecz innych, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne 
na żywo, organizowanie i prowadzenie konferencji, organi-
zowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie konkur-
sów w zakresie edukacji lub rozrywki, multimedialne wyda-
nia czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne 
wydania magazynów, multimedialne wydania publikacji 
elektronicznych, muzea, nauczanie, nauka projektowania 
wnętrz, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywko-
wych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, orga-
nizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych, organizowanie imprez edukacyjnych, organi-
zacja przyjęć, organizacja pokazów mody w celach rozryw-
kowych, organizowanie balów, organizowanie festiwali, or-
ganizowanie gal, organizacja i prezentacja widowisk, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, 
organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych lub 
rozrywkowych, organizowanie konkursów artystycznych, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organi-
zowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, orga-
nizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, or-
ganizowanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowa-
nie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie konfe-
rencji, wystaw i konkursów, organizacja webinariów, pokazy 
filmowe, pokazy laserów jako rozrywka, organizacja pokazów 
mody w celach rozrywkowych, produkcja nagrań audio i vi-
deo oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 
produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna produkcja wido-
wisk produkcja widowisk na żywo, przeprowadzanie wywia-
dów ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyj-
nych, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobi-
stościami w celach rozrywkowych, publikacja broszur, publi-
kacja czasopism, publikacja elektroniczna on-line periody-
ków i książek, publikacja gazet elektronicznych online, publi-
kacja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie mate-
riałów drukowanych, publikacja kalendarzy, publikacja kalen-

darzy imprez, publikacja książek i czasopism elektronicznych 
online nie do pobrania, publikacja materiałów edukacyjnych, 
publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publika-
cja recenzji online w dziedzinie rozrywki, publikacja tekstów 
w postaci nośników elektronicznych, publikacja treści redak-
cyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej publikacje multimedialne, publikowanie, pu-
blikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publiko-
wanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, publi-
kowanie materiałów drukowanych, publikowanie recenzji, 
rozrywka, studia filmowe, usługi edukacyjne dotyczące pro-
jektowania, usługi edukacyjne związane z modą, usługi edu-
kacyjne związane z produkcją tekstyliów, usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, usługi fotografów, usługi galerii 
sztuki, usługi kinowe, usługi muzeów [wystawy], usługi szko-
leniowe dotyczące projektowania, usługi w zakresie organi-
zowania widowisk kulturalnych, usługi wydawnicze i repor-
terskie, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach 
kulturalnych, wystawy muzealne, wystawy sztuki, 42 archi-
tektura, usługi artystów grafików, doradztwo projektowe, 
doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego, 
doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, doradztwo w zakre-
sie opracowywania produktów, doradztwo związane z wy-
borem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], dostar-
czanie informacji na temat usług w zakresie projektowania 
mody, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania 
architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, 
grafika artystyczna, opracowywanie produktów, opracowy-
wanie produktów dla osób trzecich, planowanie projektu, 
planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, profesjo-
nalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, profesjo-
nalne doradztwo dotyczące technologii, profesjonalne do-
radztwo w zakresie architektury, profesjonalne doradztwo 
w zakresie projektowania kuchni na wymiar, profesjonalne 
doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, projek-
towanie architektoniczne, projektowanie architektoniczne 
dekoracji wnętrz, projektowanie audiowizualnych prac twór-
czych, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie deko-
racji wnętrz dla sklepów, projektowanie produktu [wzornic-
two], projektowanie wnętrz budynków, projektowanie 
wnętrz komercyjnych, projektowanie wystroju wnętrz skle-
pów, projektowanie wzorów, stylizacja [wzornictwo przemy-
słowe], testowanie tekstyliów, usługi architektoniczne, usługi 
architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi archi-
tektoniczne w zakresie przygotowywania planów architek-
tonicznych, usługi architektury wnętrz, usługi projektowania, 
usługi projektowania architektonicznego, usługi projektowa-
nia architektonicznego dotyczące wystaw, usługi projekto-
wania dotyczące architektury, usługi w dziedzinie wzornic-
twa przemysłowego, usługi w zakresie architektury i projek-
towania wnętrz, usługi w zakresie planowania architekto-
nicznego, usługi związane z projektowaniem graficznym 
[sztuka], wzornictwo i opracowywanie produktów, wzornic-
two przemysłowe, wzornictwo przemysłowe i projektowa-
nie graficzne, wzornictwo przemysłowe wspomagane kom-
puterowo, zarządzanie projektami architektonicznymi.

(210) 476163 (220) 2017 09 05
(731) ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie
(540) ROMET RAMBLER
(510), (511) 12 rowery, skutery, motorowery, motorynki, mo-
tocykle, quady, gokarty, części zamienne do rowerów, sku-
terów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów i go-
kartów, ogumienie do rowerów, skuterów, motorowerów, 
motorynek, motocykli, quadów i gokartów.
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(210) 476192 (220) 2017 09 06
(731) PERŁA-BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Lublin
(540) kryształ roztocze
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje słodowe, napoje izotoniczne, 
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów.

(210) 476194 (220) 2017 09 06
(731) PERŁA-BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Lublin
(540) kryształ
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje słodowe, napoje izotoniczne, 
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów.

(210) 476197 (220) 2017 09 06
(731) WEBTALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WebTalk Digital First

(531) 24.17.04, 27.05.01
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, badania rynkowe, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relatlons, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych w reklamie, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, obróbka 
tekstów, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, publikowanie tekstów reklamowych, 
reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewi-
zyjne, rozpowszechnianie reklam, statystyczne zestawienia, 
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, usługi marketingowe, usługi public relations, 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wyszuki-
wanie informacji w plikach komputerowych dla osób trze-
cich, 41 fotografia, organizowanie konkursów- edukacja lub 
rozrywka, organizowanie loterii, pisanie scenariuszy, publi-
kowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi gier 
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, usługi rozrywkowe.

(210) 476245 (220) 2017 09 07
(731) GONDEK ŁUKASZ, Mikołów
(540) ECO DPF

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny 
do mycia i szczotkowania, instalacje do mycia pojazdów, 
pompy wysokociśnieniowe do mycia urządzeń i instalacji, 

37 usługi mycia ciśnieniowego, wypożyczanie i wynajem 
maszyn do czyszczenia, wypożyczanie i wynajem przemy-
słowych maszyn czyszczących, wypożyczanie i wynajem 
urządzeń do oczyszczania strumieniowo-ściernego, wypo-
życzanie i wynajem maszyn i urządzeń do czyszczenia, my-
cia i suszenia.

(210) 476254 (220) 2017 09 07
(731) PLASMA SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA,  

Siemianowice Śląskie
(540) P Plasma System

(531) 27.05.01, 27.05.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 zabezpieczanie przed korozją i erozją, reno-
wacja powłok metalowych, 40 nakładanie powłok na meta-
le, obróbka metali.

(210) 476281 (220) 2017 09 08
(731) DOBRY WYBÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KONESER SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) MW MUZEUM POLSKIEJ WÓDKI

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi doradcze w zakresie działalności 
gospodarczej, administrowanie działalnością gospodar-
czą, agencje reklamowe, audyt, badania marketingowe, 
badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalno-
ści gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organi-
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej, wpro-
wadzanie, przetwarzanie, sprawdzanie, przechowywanie 
i/lub wytwarzanie informacji w bazach danych, zapew-
nianie dostępu do gospodarczych informacji handlowych 
za pośrednictwem baz danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, zarządzanie biznesowe prawami osób trzecich, 
gromadzenie i systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, dystrybucja materiałów reklamowych, 
usługi rozlepiania plakatów reklamowych, pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, reklama, reklama bill-
boardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamy prasowe, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 
organizowanie i obsługa wystaw, giełd i targów handlo-
wych i reklamowych, organizowanie gier, konkursów i lo-
terii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym, 
z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej 
i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, ma-
gnetycznych i optycznych nośników informacji, odpłatne 
udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, 
usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elek-
tronicznych i drukowanych, marketing, sprzedaż napojów 
alkoholowych, gadżetów związanych z napojami alkoholo-
wymi, usługi zarządzania biznesowego dla sklepów z na-
pojami alkoholowymi, 41 usługi w zakresie działalności 
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wydawniczej, edycja i dystrybucja książek, tekstów, gazet, 
periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie pu-
blikacji elektronicznych on-line, organizowanie, obsługa 
i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, 
kongresów, forum, konferencji, sympozjów, przyjęć, ba-
lów, koncertów, organizowanie konkursów, plebiscytów, 
loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wyda-
rzeń tematycznych, festiwali filmowych, kształcenie prak-
tyczne, szkolenia, usługi muzeów, prowadzenie muzeów, 
dokształcanie i doradztwo zawodowe, usługi w zakresie 
gier interaktywnych, interaktywna rozrywka oraz usługi 
quizów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią 
komputerową lub przez Internet, dostarczanie informacji 
o imprezach rozrywkowych, 43 usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, obsługa przyjęć okazjonalnych w zakresie 
posiłków, usługi kawiarni, restauracji, kafeterii, barów, snack-
-barów, pubów, stołówek i innych placówek gastronomicz-
nych, usługi cateringowe, usługi informacyjne dotyczące 
restauracji, a szczególnie potraw gotowych, usługi dorad-
cze w dziedzinie restauracyjnej i hotelowej, usługi rezerwa-
cji restauracji i hoteli.
(551) wspólny znak towarowy

(210) 476296 (220) 2017 09 08
(731) BOCCANERA MSHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) BOCCANERA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papiero-
we, etykiety, torebki i opakowania z papieru, tektury i folii 
z tworzyw sztucznych, druki do wypełniania, grafiki, ryci-
ny, fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi 
w zakresie reklamy, promocji, przekazywania informacji 
handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych o restauracjach, organizowanie 
prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, prezen-
towanie i informowanie o barach i restauracjach poprzez 
Internet, 38 przesyłanie informacji głosowych, tekstowych, 
obrazowych i danych poprzez sieci informatyczne i teleko-
munikacyjne, udostępnianie internetowego forum dysku-
syjnego, przydzielanie dostępu do baz danych, łączność 
poprzez terminale komputerowe, łączność poprzez sieć 
światłowodów, usługi związane z portalami internetowymi, 
usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiada-
miania i wiadomości tekstowych, przekazywanie danych 
przy pomocy terminali komputerowych, usługi przekazy-
wania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci tele-
fonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnia-
nie połączeń z sieciami informatycznymi, udostępnianie 
stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórko-
wej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 
43 usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone przez: 
restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, sto-
łówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, przy-
gotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz 
ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, usługi cateringowe, wynajmowanie sal na posiedze-
nia, mityngi, narady.

(210) 476329 (220) 2017 09 11
(731) TRADER.COM (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NOWYRYNEKPIERWOTNY

(531) 07.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie wynajmowania powierzch-
ni na cele reklamowe poprzez Internet, usługi w zakresie 
udostępniania powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń 
reklamowych lub handlowych poprzez Internet, przygo-
towywanie oraz publikacja treści reklamowych poprzez In-
ternet, usługi publikacji treści reklamowych, 38 usługi ogło-
szeń elektronicznych, udostępnianie on-line interaktywnej 
tablicy ogłoszeniowej, usługi w zakresie elektronicznych 
tablic ogłoszeń, 41 usługi w zakresie publikacji czasopism 
internetowych, usługi w zakresie publikacji elektronicznych 
(niepobieralnych), udostępnianie publikacji on-line, usługi 
w zakresie publikacji ogłoszeń on-line, 42 usługi w zakresie 
administrowania stronami internetowymi, usługi w zakresie 
instalacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakre-
sie projektowania oprogramowania komputerowego, two-
rzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich, 
tworzenia i utrzymywania systemów obsługi klienta dostęp-
nych przez Internet.

(210) 476339 (220) 2017 09 11
(731) NITOT NOÉ, Warszawa
(540) RADIO WALIZKA
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, 38 telekomunikacja, 41 nauczanie, rozrywka, działal-
ność kulturalna.

(210) 476349 (220) 2017 09 11
(731) CHROMICZ EMILIA, Kliniska Wielkie
(540) ELLA

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty do demakijażu, balsamy do golenia, 
emulsje do depilacji, emulsje do golenia, kamień ałun (śro-
dek ściągający) kamyki po goleniu, kremy do depilacji, kremy 
do golenia, kremy do usuwania owłosienia, kremy nawilża-
jące po goleniu, kremy po goleniu, kremy przed goleniem, 
mleczko po goleniu, mydło do golema, paski z woskiem 
do usuwania, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji urody, 
henna do celów kosmetycznych, kosmetyki do stosowania 
na skórę. kremy do mycia, perfumy, olejki do kąpieli, kostki 
mydła do mycia ciała, kremy do aromaterapii, olejek do wło-
sów, balsam do ciała, balsam do włosów, balsamy do celów 
kosmetycznych, 44 salony piękności, świadczenia usług 
przez salony piękności, usługi salonów fryzjerskich dla ko-
biet, depilacja woskiem, depilacja pastą cukrową.
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(210) 476352 (220) 2017 09 12
(731) CRICKET LIGHTERS POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sanok

(540) Solebo

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 zapalarki gazowe, inne niż dla palaczy zapal-
niczki gazowe, 34 zapalniczki dla palaczy oraz części do nich, 
pojemniczki z gazem do zapalniczek, zapałki, przybory dla 
palaczy.

(210) 476355 (220) 2017 09 12
(731) MGA FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Szczecin

(540) MEGA

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 świeże ciasta do wypieku.

(210) 476356 (220) 2017 09 12
(731) TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 

AGRO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) AGRO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

(531) 26.04.02, 01.15.03, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 36 tworzenie i zarządzanie funduszami 
inwestycyjnymi.

(210) 476358 (220) 2017 09 12
(731) LIPSKI TOMASZ HURTOWNIA AKUMULATORÓW, 

Czersk
(540) AUTO HERZ Gwarancja 24 m-ce 12V Calcium 

Technology

(531) 01.03.01, 18.01.09, 17.01.02, 17.01.05, 26.04.02, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 9 akumulatory do pojazdów, akumulatory 
do pojazdów elektrycznych, akumulatory, elektryczne, 
do pojazdów, akumulatory samochodowe, amperomierze, 
baterie anodowe, baterie akumulatorowe litowe, baterie, ba-
terie do latarek kieszonkowych, baterie do oświetlania, ba-
terie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie 
litowo-jonowe, kable rozruchowe do silników.

(210) 476472 (220) 2017 09 14
(731) SAHAD KHADI ABDEL, Warszawa
(540) Vegan na Moliera

(531) 05.01.01, 05.01.05, 05.01.10, 05.01.16, 24.03.01, 24.03.07, 
24.03.14, 24.03.18, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, restauracyjne, kate-
ring, bary.

(210) 476482 (220) 2017 09 15
(731) ETC PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) ZaWiSZa

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 24.07.01, 24.07.23, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 9 rozdzielnice elektryczne, rozdzielnice przemy-
słowe, UPS, kontroler baterii, systemy sterowania, systemy 
nadzoru stacji, układy pomiarów energii.

(210) 476502 (220) 2017 09 15
(731) LABODIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starogard Gdański
(540) LABODIET ŻURAFEM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi i zwierząt.

(210) 476510 (220) 2017 09 15
(731) OWCZAREK ŁUKASZ LUKNES, Trzebnica
(540) TAAGLY
(510), (511) 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS] .
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(210) 476511 (220) 2017 09 15
(731) E-GLAMOUR.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) E-GLAMOUR
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone 
również przez Internet w ramach sklepu internetowego, do-
tyczące perfum, produktów perfumeryjnych, kosmetyków, 
preparatów kosmetycznych i toaletowych, biżuterii oraz ar-
tykułów piśmienniczych.

(210) 476512 (220) 2017 09 15
(731) FOOD & FRIENDS MSHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) ŚLEDŹ NA ŁAŃCUCHU
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papiero-
we, etykiety, torebki i opakowania z papieru, tektury i folii 
z tworzyw sztucznych, druki do wypełniania, grafiki, ryci-
ny, fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi 
w zakresie reklamy, promocji, przekazywania informacji 
handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych o restauracjach, organizowanie 
prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, prezen-
towanie i informowanie o barach i restauracjach poprzez 
Internet, 38 przesyłanie informacji głosowych, tekstowych, 
obrazowych i danych poprzez sieci informatyczne i teleko-
munikacyjne, udostępnianie internetowego forum dysku-
syjnego, przydzielanie dostępu do baz danych, łączność 
poprzez terminale komputerowe, łączność poprzez sieć 
światłowodów, usługi związane z portalami internetowymi, 
usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiada-
miania i wiadomości tekstowych, przekazywanie danych 
przy pomocy terminali komputerowych, usługi przekazy-
wania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci tele-
fonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnia-
nie połączeń z sieciami informatycznymi, udostępnianie 
stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórko-
wej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 
43 usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone przez: 
restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, sto-
łówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, przy-
gotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz 
ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, usługi cateringowe, wynajmowanie sal na posiedze-
nia, mityngi, narady.

(210) 476513 (220) 2017 09 15
(731) BLACK SWAN FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) BLACK SWAN
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsię-
biorstwem, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi doradz-
twa inwestycyjnego i planowania kapitałowego, finansowe 
i inwestycyjne usługi konsultacyjne, inwestycje kapitałowe, 
dostarczanie kapitału inwestycyjnego.

(210) 476517 (220) 2017 09 15
(731) JAI KUDO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) HyperView

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 9 artykuły optyczne, urządzenia i przyrządy 
optyczne, okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, 
sznurki do okularów, łańcuszki do okularów i do okularów 
przeciwsłonecznych, oprawki do okularów, etui do oku-
larów, etui na okulary, pojemniczki na szkła kontaktowe, 
szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, osłony oczu, 
części do okularów, soczewki do okularów, 35 zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich towarów: artykuły optyczne, 
urządzenia i przyrządy optyczne, okulary, okulary słonecz-
ne i soczewki kontaktowe, sznurki do okularów, łańcuszki 
do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki 
do okularów, etui na okulary, pojemniczki na szkła kontak-
towe, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, osło-
ny oczu, części do okularów, soczewki do okularów, środki 
i przyrządy do czyszczenia artykułów optycznych, pozwala-
jące nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary, usługi 
sprzedaży następujących towarów: artykuły optyczne, urzą-
dzenia i przyrządy optyczne, okulary, okulary słoneczne i so-
czewki kontaktowe, sznurki do okularów, łańcuszki do okula-
rów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów, 
etui na okulary, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła 
przeciwsłoneczne nakładane na okulary, osłony oczu, czę-
ści do okularów, soczewki do okularów, środki i przyrządy 
do czyszczenia artykułów optycznych, zarządzanie sklepami: 
detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie 
pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partne-
rów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych, 
usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób 
trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, doradz-
two gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie 
przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo w zakresie 
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, or-
ganizowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlo-
wych oraz reklamowych, pokazy towarów, dekoracja wystaw 
i witryn sklepowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(210) 476541 (220) 2017 09 14
(731) KRÓLIKOWSKI TOMASZ, KRUK-GOC ADRIANNA 

FRAGOLA SPÓŁKA CYWILNA, Jankowice
(540) FRAGOLA

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.15, 05.07.10, 05.07.13, 
05.07.15

(510), (511) 29 bita śmietana, galaretki owocowe, kompo-
zycje owoców przetworzonych, miąższ owoców, mrożone 
owoce, orzechy ziemne przetworzone, owoce gotowane, 
owoce konserwowane, owoce lukrowane, 30 preparaty 
usztywniające do bitej śmietany, czekolada, czekolada pitna, 
glukoza do celów kulinarnych, kakao, musy czekoladowe, 
musy deserowe, pasty czekoladowe do smarowania zawie-
rające orzechy, pasty na bazie czekolady, wyroby cukierni-
cze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, 
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze 



Nr  ZT44/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 61

na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe 
do dekoracji ciast, 31 owoce cytrusowe świeże, owoce świe-
że, pomarańcze.

(210) 476551 (220) 2017 09 14
(731) FURMAN MARIUSZ, Witów-Kolonia
(540) ELMECH-DŹWIG PIOTRKÓW TRYB.

(531) 27.05.01, 27.01.06, 14.03.11, 26.01.04, 24.17.02
(510), (511) 37 usługi instalacyjne wind i dźwigów, czyszcze-
nie, naprawy i konserwacja wind i dźwigów, instalowanie, 
konserwacja i naprawa wind i dźwigów, serwisowanie dźwi-
gów, usługi montażu wind.

(210) 476554 (220) 2017 09 14
(731) FURMAN MARIUSZ, Witów-Kolonia
(540) Elmech-Dźwig
(510), (511) 37 usługi instalacyjne wind i dźwigów, czyszcze-
nie, naprawy i konserwacja wind i dźwigów, instalowanie, 
konserwacja i naprawa wind i dźwigów, serwisowanie dźwi-
gów, usługi montażu wind.

(210) 476556 (220) 2017 09 17
(731) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) NORMALNIE WYJĄTKOWY MAGAZYN well

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urzą-
dzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegra-
fii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty 
kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefonicz-
ne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory kom-
puterowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania, 
procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kre-
skowych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki da-
nych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, 
dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe 
audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w for-
macie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski oblicze-
niowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków kompu-
terowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświe-
tlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, 
kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, 
kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, kar-
ty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, 

karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, kom-
puterowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery 
przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału 
telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lor-
netki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmo-
we, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do tele-
fonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, mode-
my, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napę-
dy dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - 
programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, no-
tesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, od-
biorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt 
kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, 
płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, progra-
my komputerowe jako software ładowalny, programy kom-
puterowe nagrane, programy komputerowe pozwalające 
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów 
za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfro-
wych, programy komputerowe do obsługi telewizji interak-
tywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne 
w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, 
software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, 
stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki in-
formatyczne, sterujące programy komputerowe systemu 
operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, ta-
śmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefo-
ny przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, 
karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, 
karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia 
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do na-
wigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablo-
wego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia 
do nadawania, przekazywania i odbioru działające w syste-
mie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące 
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, 
urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmac-
niania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-
-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, 
zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające 
dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kana-
łów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów 
telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, na-
grane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwięko-
we zapisane/ zarejestrowane w postaci taśm magnetycz-
nych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycz-
nych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarza-
nia w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, pla-
katy, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły 
papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, 
czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie 
papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, 
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzie-
rania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne 
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzy-
żówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką 
umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki 
z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzy-
żówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy 
geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały pi-
śmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, prze-
zrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki 
i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje 
do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 orga-
nizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji in-
ternetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarza-
nia informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urzą-
dzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski 
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do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-
-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie 
MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, 
pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, 
hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kame-
ry wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty 
z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty 
magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, 
komputery przenośne, komputery przystosowane do odbio-
ru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, 
lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośni-
ki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, mo-
nitory - hardware komputerowy, monitory - programy kom-
puterowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektronicz-
ne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- 
i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompakto-
wych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fono-
graficzne, programy gier komputerowych, programy kom-
puterowe jako software ładowalny, programy komputerowe 
nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkowni-
kom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednic-
twem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, progra-
my komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, prze-
zrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci 
modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software - 
oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące 
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, 
taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy 
wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające 
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do auto-
matów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory 
elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów 
kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, 
urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego 
i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywa-
nia i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, 
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie prze-
kazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefo-
niczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogło-
szeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z gra-
mi, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru tele-
wizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę 
lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, na-
grywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagra-
ne programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/ audy-
cje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestro-
wane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków 
magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie 
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, od-
twarzaczach DVD i CD oraz takich jak: afisze, plakaty, akwa-
forty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszu-
ry, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, 
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzie-
rania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne 
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzy-
żówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką 
umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki 
z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzy-
żówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy 
geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, 
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje dru-
kowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane 
z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo- 
importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, 
usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz 
osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, bada-
nia w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, 

badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, 
kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profe-
sjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w za-
kresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi 
w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania 
marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji 
handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdoby-
wanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie mar-
ketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania 
prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja 
przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach 
danych, systematyzacja informacji w komputerowych ba-
zach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie 
w komputerowych bazach danych, sortowanie danych 
w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dys-
trybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, dru-
ków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookle-
tów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsoro-
wanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych 
i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia 
ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty cza-
sopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamo-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi 
reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi 
w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe 
(bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materia-
łów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam 
korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania 
reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie 
targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw skle-
powych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, 
usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i fil-
mów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Inter-
net, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania 
i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, 
przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednic-
twem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunika-
tów SMS-owych, informacja o telekomunikacji. usługi teleko-
munikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjne-
go, usługi rozpowszechniania programów radiowych i tele-
wizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, re-
portaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, 
zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktyw-
nym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania 
programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radio-
fonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania 
połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przy-
woławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji 
elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefo-
nicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w za-
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kresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyła-
nia poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras 
połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie 
przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci 
komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz 
satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy 
pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji 
programów radiowych, usługi w zakresie realizowania trans-
misji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji 
danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomu-
nikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania infor-
macji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu 
i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefo-
nicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu tele-
fonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i ob-
razu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności 
przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, 
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za po-
średnictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych 
oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu 
telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi do-
starczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp 
do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewi-
zyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwal-
nych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicz-
nych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja 
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wy-
cieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, orga-
nizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie trans-
portu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształce-
nia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalne-
go środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, 
w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie 
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, kon-
serwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi stu-
diów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi stu-
dia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, 
usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowa-
nie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie kon-
kursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, 
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych 
w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych 
widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji 
z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie 
książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tek-
stów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line 
książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycz-
nego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcz-
nych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, 
montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie 
filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicz-
nych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dzie-
dziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywko-
wych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połą-
czonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie 
spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów 
rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie 
materiałów do programów telewizyjnych o charakterze re-
klamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekon-
kursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi 
w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wy-
konywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materia-
łów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związa-
nych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji 
edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kultural-

nych i sportowych, 42 administrowanie stronami kompute-
rowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie systemów kom-
puterowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowe-
go, instalacje oprogramowania komputerowego, programo-
wanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów 
do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania 
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi pro-
jektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysło-
wego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowa-
dzanie badań naukowych w kierunku promowania świado-
mości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalne-
go człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządza-
nie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za po-
średnictwem witryny internetowej.

(210) 476557 (220) 2017 09 18
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Natur C

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

(210) 476591 (220) 2017 09 18
(731) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin 24, IE
(540) KaliCard+
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, su-
plementy diety do użytku medycznego.

(210) 476592 (220) 2017 09 18
(731) NOWAK ALEKSANDER SMAKI INDII, Wrocław
(540) Smaki Indii RESTAURACJA

(531) 03.02.01, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 29 potrawy mięsne, z drobiu i ryb, produkty 
na bazie jaj, sałatki warzywne, sałatki owocowe, warzywa 
gotowane, warzywa konserwowane, warzywa przetworzo-
ne, zupy, produkty mleczne, wędliny, zioła, owoce morza, 
mięso, ryby, drób, gotowe dania z mięsa, dania gotowe i wy-
trawne przekąski, nabiał i substytuty nabiału, orzechy prepa-
rowane, owoce przetworzone, 30 chleb naan, chleb, bułki, 
mąka i produkty zbożowe, sosy, sosy curry, sosy do sałatek, 
przyprawy, mieszanki przypraw, lody, budynie, majonezy, 
wyroby cukiernicze, desery owocowe, desery lodowe, ryż, 
kasza, samosy, kawa, herbata, 43 restauracje, restauracje sa-
moobsługowe, restauracje oferujące dania na wynos, usługi 
cateringu, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), usługi gastronomiczne, 
puby, bary, kawiarnie, serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 476594 (220) 2017 09 18
(731) ZABIŁOWICZ KATARZYNA PRODUCENT BRAM 

I OGRODZEŃ SCHOLZ, KURSY I SZKOLENIA BHP, 
EXPRES - PUR, Zabrze

(540) ScholZ
(510), (511) 6 prowadnice do drzwi przesuwnych (z metalu), 
rolety zewnętrzne metalowe, okucia stosowane w budow-
nictwie, metalowe, płyty metalowe, okucia do drzwi metalo-
we, okucia do drzwi metalowe, okucia drzwiowe (ozdobne) 
metalowe, okucia metalowe, metalowe drzwi składane, nad-
proża metalowe, listwy metalowe, listwy profilowane meta-
lowe dla budownictwa, konstrukcje stalowe (budownictwo), 
drzwi metalowe, 19 drzwi niemetalowe, drzwiowe (płyty) 
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, płyty bu-
dowlane niemetalowe.

(210) 476600 (220) 2017 09 18
(731) WILMAŃSKI EMIL WPI.NET, Łódź
(540) C C

(531) 18.01.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 deskorolki (pojazdy), deskorolki czterokoło-
we z napędem elektrycznym, deskorolki dwukołowe z na-
pędem elektrycznym, deskorolki z napędem elektrycznym, 
elektryczne skutery, elektryczne skutery czterokołowe, 
elektryczne skutery dwukołowe, elektryczne skutery jed-
nokołowe, hulajnogi (pojazdy’, jeździki (pojazdy), lądowe 
pojazdy mechaniczne, pojazdy, pojazdy do podróżowania 
drogą lądową, pojazdy elektryczne, pojazdy kołowe, pojaz-
dy lądowe z napędem elektrycznym, pojazdy mechanicz-
ne, pojazdy napędzane do użytku na lądzie, pojazdy napę-
dzane elektrycznie, samobalansujące skutery elektryczne, 
skutery [pojazdy], skutery niesiinikowe [pojazdy], skutery 
wyposażone w silnik, skutery z napędem elektrycznym, 
urządzenia do poruszania się po lądzie, wózki jednoosiowe 
transportowe, zasilane elektrycznie pojazdy mechaniczne.

(210) 476603 (220) 2017 09 18
(731) CHRZĄSZCZ DAWID, Stryszawa
(540) NF NEW FINESSE
(510), (511) 25 odzież z tkanin i dzianin, odzież męska, odzież 
damska i dziecięca, bielizna, krawaty, nakrycia głowy, szaliki, 
apaszki, bandany na szyję, rękawiczki, obuwie.

(210) 476605 (220) 2017 09 18
(731) RITLABS S.R.L., Kiszyniów, MD
(540) the bat!
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optycz-
ne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, do sprawdzania, 
kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, 
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii 
elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz 
odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki 
danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośni-
ki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny 
liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, pro-
gramy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, 42 usłu-
gi naukowe i technologiczne oraz badania i projektowanie 
w tym zakresie, usługi analiz i badań przemysłowych, projek-
towanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowa-
nia komputerowego.

(210) 476611 (220) 2017 09 18
(731) GEOPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) geopartner
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(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 42 badania techniczne, doradztwo techniczne, 
badania geologiczne, badania hydrologiczne, badania geo-
fizyczne dla przemysłu naftowego, gazowego i górnictwa, 
poszukiwania geologiczne, poszukiwania ropy naftowej, 
analizy dotyczące poszukiwania pokładów roponośnych.

(210) 476612 (220) 2017 09 18
(731) GEOPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) GEOPARTNER
(510), (511) 42 badania techniczne, doradztwo techniczne, 
badania geologiczne, badania hydrologiczne, badania geo-
fizyczne dla przemysłu naftowego, gazowego i górnictwa, 
poszukiwania geologiczne, poszukiwania ropy naftowej, 
analizy dotyczące poszukiwania pokładów roponośnych.

(210) 476634 (220) 2017 09 18
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Migren

(531) 27.05.17, 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, my-
dła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun 
po goleniu, mydło do golema, heliotropina, jonon stosowa-
ny w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole 
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania 
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla 
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kre-
my wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, eks-
trakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lo-
tony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder 
do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapacho-
we, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko migdałowe 
do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek mig-
dałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy 
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farma-
ceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, chleb 
dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne 
do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgo-
rączkowe, herbata lecznicza, lekarstwa do picia, środki prze-
ciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, 
środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczni-
czych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe 
środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielę-
gnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki 
do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów lecz-
niczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów 
leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa 

przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczysz-
czające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów 
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, 
środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceu-
tyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów 
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, piguł-
ki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.

(210) 476637 (220) 2017 09 18
(731) ZABIŁOWICZ KATARZYNA PRODUCENT BRAM 

I OGRODZEŃ SCHOLZ, KURSY I SZKOLENIA BHP, 
EXPRES - PUR, Zabrze

(540) SZ ScholZ

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 6 prowadnice do drzwi przesuwnych (z metalu), 
rolety zewnętrzne metalowe, okucia stosowane w budow-
nictwie, metalowe, płyty metalowe, okucia do drzwi metalo-
we, okucia do drzwi metalowe, okucia drzwiowe (ozdobne) 
metalowe, okucia metalowe, metalowe drzwi składane, nad-
proża metalowe, listwy metalowe, listwy profilowane meta-
lowe dla budownictwa, konstrukcje stalowe (budownictwo), 
drzwi metalowe, 19 drzwi niemetalowe, drzwiowe (płyty) 
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, płyty bu-
dowlane niemetalowe.

(210) 476644 (220) 2017 09 18
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) CELCO
(510), (511) 5 przeciwzapalne i przeciwbólowe preparaty 
farmaceutyczne do stosowania u ludzi.

(210) 476659 (220) 2017 09 19
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) ORANGADE
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 476661 (220) 2017 09 19
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) JEŻYKI
(510), (511) 30 kawa, herbata, czekolada, wyroby piekarni-
cze, wyroby cukiernicze, słodycze, ciastka, ciasteczka, batony, 
wafle, wafelki, wyroby czekoladowe, czekolady, czekoladki, 
cukierki, lody, sorbety.

(210) 476664 (220) 2017 09 19
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) CITONERV
(510), (511) 5 leki stosowane w zaburzeniach pamięci i po-
prawiające funkcje poznawcze, preparaty wspomagające le-
czenie zaburzeń pamięci i poprawiające funkcje poznawcze, 
suplementy diety stosowane w zaburzeniach pamięci i po-
prawiające funkcje poznawcze.
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(210) 476665 (220) 2017 09 19
(731) SMACIARZ WITOLD, Krotoszyny
(540) Zakład Usługowo transportowy Jur-Pol 13-330 

Krotoszyny 4/2 +48500675814 Transport Spedycja 
Logistyka

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport samochodami ciężarowymi.

(210) 476668 (220) 2017 09 19
(731) IRON FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NAJLEPSZY - GDY SŁABOŚĆ STAJE SIĘ SIŁĄ
(510), (511) 9 film fabularny kinowy.

(210) 476681 (220) 2017 09 19
(731) PAŁŻEWICZ MAŁGORZATA ŚWIAT MUZYKI, Warszawa
(540) Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina E²

(531) 24.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, aktówki [artykuły biurowe], 
albumy do wklejania, almanachy, artykuły biurowe [z wyjąt-
kiem mebli], biuletyny informacyjne, bloki [artykuły papier-
nicze], broszury, czasopisma [periodyki], kalendarze, kartki 
z życzeniami, katalogi, książki, materiały do pisania, materiały 
do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne, 
pieczęcie [stemple], publikacje drukowane, podręczniki 
[książki], 41 fotografia, fotoreportaże, informacja o eduka-
cji, informacja o imprezach sportowych, kształcenie prak-
tyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem innych osób, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie za-
wodów sportowych, publikowanie książek, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, sprawdziany eduka-
cyjne, szkoły z internatem, usługi edukacyjne świadczone 
przez szkoły, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, usłu-
gi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłuma-
czeń ustnych, udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], tłumaczenia, przedszkola, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, kultu-
ra fizyczna.

(210) 476682 (220) 2017 09 19
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) NEVADA
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy, tytoń przetworzo-
ny, wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów 
medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artyku-
ły dla palaczy, bibułki, gilzy i filtry do papierosów, przyrządy 
kieszonkowe do skręcania papierosów, podręczne nabijarki 
do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny do e-papiero-
sów, wyroby tytoniowe do podgrzewania, artykuły dla pa-
laczy zwłaszcza urządzenia elektroniczne do podgrzewania 
papierosów lub tytoniu oraz części takich urządzeń.

(210) 476685 (220) 2017 09 19
(731) CREDIT ROYAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CREDIT ROYAL

(531) 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi związane z niewypłacalnością [finan-
se], windykacja należności i odzyskiwanie długów, windyka-
cja należności i odzysk długu, ubezpieczeniowe usługi bro-
kerskie, biura kredytowe, zarząd powierniczy, zarządzanie 
portfelem, działalność finansowa, zarządzanie powiernicze, 
emisja obligacji, usługi finansowe, nabycie i przeniesienie 
roszczeń pieniężnych, usługi w zakresie windykacji długu 
i faktoringu wierzytelności, usługi agencji ściągania wie-
rzytelności, agencje ściągania wierzytelności, zarządzanie 
inwestycjami, opieka nad inwestycjami, usługi finansowo- 
inwestycyjne, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, usługi 
wsparcia prawnego.

(210) 476688 (220) 2017 09 20
(731) BARGAŃSKA LUCYNA KORNIX FIRMA P.H.U. LUCYNA 

I FRANCISZEK BARGAŃSCY, Wejherowo
(540) KORNIX

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej 
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży kore-
spondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następują-
cych towarów: wyroby z drewna i materiałów drewnopochod-
nych, meble, tarcica, sklejka, płyta ze sklejki, arkusze sklejki, 
płyty budowlane, stopnie do schodów, akcesoria meblowe 
niemetalowe, fronty meblowe, folia, folia stretch, tektura, ta-
śmy wykonane z tworzyw sztucznych do pakowania, taśma 
klejąca pakowa, tkaniny i akcesoria tapicerskie, niemetalowe 
okucia mebli, okucia metalowe, metalowe okucia stolarskie, 
prowadnice metalowe, prowadnice do stołów, prowadnice 
do szuflad [okucia meblowe], izolacje piankowe do użytku 
w budownictwie, materiały izolacyjne wykonane z pianki 
poliuretanowej, materiały piankowe z tworzyw sztucznych, 
włóknina, sprężyny faliste, sprężyny bonnell, pasmanteria 
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[nici], śruby metalowe, wkręty, zszywki tapicerskie, blaty me-
blowe, gałki [uchwyty] metalowe, wieszaki, podnośniki, pod-
nośniki ręczne, uchwyty z tworzyw sztucznych do szuflad, 
kółka samonastawne, nóżki, nogi i kółka meblowe metalowe, 
nóżki, nogi i kółka meblowe niemetalowe, uchwyty meblowe 
metalowe, drobnica żelazna, osprzęt i okucia do mebli me-
talowe, okucia i osprzęt metalowy do drzwi i okien, osprzęt 
niemetalowy do mebli, podnośniki i amortyzatory metalowe 
do mebli, zawiasy metalowe, osprzęt niemetalowy do mebli, 
klej, urządzenia i instalacje do oświetlania, kosze cargo, kosze 
metalowe, ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrze-
nia i obróbki powierzchni, 36 wynajem nieruchomości, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami 
przemysłowymi, wynajmowanie powierzchni handlowych, 
wynajem mieszkań, 40 obróbka drewna, udzielanie informacji 
związanych z obróbką drewna, cięcie i obróbka płyt, okleino-
wanie płyt.

(210) 476692 (220) 2017 09 20
(731) CHOLI ANNA ALMA, Brzeziny-Kolonia
(540) home HS story

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży 
detalicznej, hurtowej i wysyłkowej z artykułami wypo-
sażenia wnętrz, meblami, artykułami dekoracyjnymi, ak-
cesoriami do domu, 42 usługi w zakresie projektowania 
wystroju wnętrz, doradztwo w zakresie projektowania wy-
stroju wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz, udostępnia-
nie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji 
wnętrz, wzornictwo przemysłowe.

(210) 476711 (220) 2017 09 20
(731) PALKA-SIKORA MARTA, Warszawa
(540) LOVE MONSTER

(531) 02.09.01, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 18 tekstylne, brezentowe i skórzane: torby, to-
rebki, plecaki, worki, chlebaki na ramię, torby na zakupy, 
torby plażowe, kosmetyczki – zawarte w tej klasie, 25 bluzki, 
bielizna osobista, koszule, kurtki, legginsy, nakrycia głowy, 
odzież, płaszcze, spodnie, stroje plażowe, sukienki.

(210) 476713 (220) 2017 09 20
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Vinpotaxer
(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) 476731 (220) 2017 09 21
(731) ŻAWROCKI ANTON, Gdynia
(540) MedBioStat

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.07.25, 26.07.99
(510), (511) 42 badania naukowe, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, konwersja progra-
mów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, 
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla 
osób trzecich, programowanie komputerów, usługi dorad-
cze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, usługi konsultacyjne w dziedzi-
nie technologii informacyjnej.

(210) 476733 (220) 2017 09 21
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) ORANŻADA

(531) 19.07.01, 19.07.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, oranżada.

(210) 476740 (220) 2017 09 21
(731) THE BATTERIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) the batteries

(531) 24.17.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 baterie anodowe, baterie elektryczne, baterie 
elektryczne do pojazdów, 37 instalowanie i naprawa urzą-
dzeń elektrycznych, 42 badania naukowe, badania technicz-
ne, badania w dziedzinie fizyki, prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich.
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(210) 476783 (220) 2017 09 22
(731) THANHCONG.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) OH! MY PHO

(531) 11.03.08, 11.03.20, 11.03.25, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 
24.17.04, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 476786 (220) 2017 09 22
(731) TUBAJFOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WAVE CATAMARANS
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się 
na lądzie, w powietrzu lub w wodzie, 39 transport, organizo-
wanie podróży.

(210) 476791 (220) 2017 09 22
(731) MIELNIK SEBASTIAN, Warszawa
(540) CUKIERNIA TRUFFLA
(510), (511) 43 kawiarnie, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, 
usługi barowe.

(210) 476806 (220) 2017 09 22
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) IBUAROMA

(531) 26.11.13, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, 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) 476809 (220) 2017 09 22
(731) FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) OLD MOUNTAIN
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie 
piwa lub z dodatkiem piwa, 33 napoje alkoholowe (z wyjąt-
kiem piwa).

(210) 476811 (220) 2017 09 22
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH

(540) EPE Europejski Program Edukacyjny

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, karton, plakaty z papieru lub karto-
nu, bloki do pisania, broszury, czasopisma, periodyki, dru-
kowane publikacje, drukowane formularze, gazety, indeksy, 
skorowidze, nalepki, naklejki, kalendarze, kartki z życzeniami, 
karty pocztowe, katalogi, książki, notesy, prospekty, pudełka 
kartonowe lub papierowe, szyldy z papieru lub z kartonu, 
teczki na dokumenty, ulotki, wyroby z kartonu, druki, ma-
teriały 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, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna.

(210) 476822 (220) 2017 09 25
(731) SITEK JAN MOUNT CARAMEL, Kraków
(540) mount carameL

(531) 27.05.01, 29.01.06, 29.01.07
(510), (511) 30 syropy i melasa, sosy owocowe, wyroby cze-
koladowe do dekoracji ciast, aromaty kawowe, aromaty spo-
żywcze inne niż olejki eteryczne, 32 bezalkoholowe wyciągi 
z owoców, esencje do produkcji napojów, lemoniada, pre-
paraty do produkcji napojów, syropy do lemoniady, syropy 
do napojów.

(210) 476823 (220) 2017 09 25
(731) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH 

CUPRUM, Lubin
(540) TUW CUPRUM

(531) 24.17.05, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie działalnością ubezpie-
czeniową, badania dotyczące ubezpieczeń, gwarancje, 
ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, informacja o ubez-
pieczeniach, komputerowe przetwarzanie roszczeń ubezpie-
czeniowych, ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenia 
dla przedsiębiorstw, doradztwo ubezpieczeniowe, doradz-
two w sprawach ubezpieczeniowych, badania w zakresie 
ubezpieczeń, doradztwo związane z zawieraniem ubezpie-
czeń, likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż 
na życie, organizowanie ubezpieczenia, regulowanie rosz-
czeń ubezpieczeniowych, rozstrzyganie roszczeń w zakre-
sie ubezpieczeń, ubezpieczenia, ubezpieczenia majątkowe 
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[nieruchomości], ubezpieczenia od pożaru, ubezpieczenia 
towarów, ubezpieczenie od wypadków, usługi ubezpiecze-
niowe, zawieranie ubezpieczeń majątkowych, zarządzanie 
ryzykiem ubezpieczeniowym.

(210) 476824 (220) 2017 09 25
(731) SPATIUM DEVELOPMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Nowy Sącz

(540) S SPATIUM DEVELOPMENT GROUP

(531) 05.13.25, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie szkoleń w zakresie rozwoju osobistego, szkolenia, 
w szczególności w zakresie sprzedaży, występów na żywo, 
budowania marki osobistej, marketingu internetowego, za-
rządzania i przywództwa.

(210) 476851 (220) 2017 09 25
(731) NADRATOWSKA LILLA, NADRATOWSKI MIROSŁAW 

MASARNIA STAROPOLSKA STRZECHA SPÓŁKA 
CYWILNA, Sierpc

(540) Staropolska Strzecha SIERPC

(531) 06.07.07, 06.07.08, 06.07.11, 09.01.10, 26.02.07, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 mięso, mięso świeże i mrożone w tuszach 
dzielonych na części, mięso cielęce, wołowe, wieprzowe, 
drobiowe i królicze, mięso z dziczyzny, podroby mięsne, flaki, 
nerki, ozory, płuca, serca i wątroba, przetwory z podrobów 
mięsnych i z krwi, kaszanka, wyroby drobiowe i z królika, eks-
trakty mięsne, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, mrożo-
ne wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, konserwy mięsne, 
pasztety z wątróbki, galaretki mięsne, galaretki mięsno-wa-
rzywne, pulpety mięsne, wyroby wędliniarskie na bazie mię-
sa cielęcego, drobiowego, wieprzowego i wołowego: be-
kony, boczki, kabanosy, karczki, kiełbasy, parówki, pieczenie, 
polędwice, salami, salcesony, schaby, szynki, wędzonki, wy-
roby blokowe, wyroby okazjonalne: zestawy mięsne na grilla, 
zestawy wędlin układanych, pasty, nadzienia i przekąski mię-
sne, tłuszcze jadalne: oleje jadalne, słonina, smalec, 35 usłu-
gi agencji importowo-eksportowej, usługi pośrednictwa 
handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi 
prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach oraz 

za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: 
mięso, wyroby mięsne, wyroby garmażeryjne i wędliny, usłu-
gi marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, dystry-
bucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, 
organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, doradztwo i pomoc w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
39 usługi transportowe i spedycyjne, towarowy transport 
drogowy pojazdami uniwersalnymi i specjalistycznym, 
specjalistyczny transport chłodniczy, składowanie, maga-
zynowanie, magazynowanie chłodnicze, przechowywanie, 
pakowanie, sortowanie, konfekcjonowanie i dostarczanie to-
warów, usługi informacyjne i pośrednictwo w zakresie trans-
portu i spedycji.

(210) 476923 (220) 2017 09 26
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO- 

-USŁUGOWE SEMEX FERTACZ, HUSZNO SPÓŁKA 
JAWNA, Częstochowa

(540) HF SAFETY

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18, 26.11.01
(510), (511) 9 gogle ochronne, okulary ochronne, ochronne 
buty robocze, nakrycia głowy do ochrony przed urazami, 
kaski zabezpieczające, rękawice do celów przemysłowych 
do ochrony przed urazami, izolowana odzież ochronna za-
bezpieczająca przed wypadkami lub urazami.

(210) 476929 (220) 2017 09 26
(731) Walmark a.s., Oldřichovice, CZ
(540) Walmark.Twoje największe wsparcie
(510), (511) 3 środki toaletowe, środki do higieny jamy ust-
nej, środki perfumeryjne i zapachowe, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, olejki esencjonalne i ekstrakty aroma-
tyczne, kosmetyki, żele do masażu, inne niż do celów me-
dycznych, olejki do masażu, maści do celów kosmetycz-
nych, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, 
nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, chus-
teczki nasączane preparatami kosmetycznymi, preparaty 
kosmetyczne do odchudzania, nielecznicze produkty toa-
letowe, papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, 
kosmetyki do użytku osobistego, preparaty kosmetyczne 
o działaniu wyszczuplającym, olejki do perfum i zapachów, 
olejki eteryczne, aromaty, olejki naturalne do celów kosme-
tycznych, naturalne olejki do celów oczyszczających, olejki 
mineralne [kosmetyki], olejki do celów kosmetycznych, olejki 
toaletowe, esencje eteryczne, dezodoranty i antyperspiran-
ty, kosmetyki do makijażu, mydła i żele, preparaty do kąpie-
li, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do pielęgnacji 
skóry, preparaty do włosów, kosmetyki medyczne, 5 produk-
ty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne, syropy lecznicze, 
wyciągi z ziół leczniczych, preparaty witaminowe, minerały 
i preparaty multiwitaminowe, herbata ziołowa, zioła lecz-
nicze, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, wody mineralne i napoje dietetyczne przy-
stosowane do celów medycznych, dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, odżywcze (dodatki 
-) do celów leczniczych, preparaty lub żywność białkowa 
do celów medycznych, balsamy i kremy oraz maści do ce-
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lów medycznych, preparaty chemiczne do celów medycz-
nych, olejki lecznicze, tłuszcze do celów medycznych, pla-
stry, materiały opatrunkowe, plastry do celów medycznych, 
sole lecznicze, nalewki do celów medycznych, koncentraty 
proteinowe jako dodatki odżywcze do artykułów spożyw-
czych, drożdże do celów farmaceutycznych, suplementy 
diety nie do celów medycznych i zawierające substancje 
pochodzenia zwierzęcego, suplementy diety nie do celów 
medycznych i zawierające substancje pochodzenia roślinne-
go, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, opatrunki medyczne, materiały opa-
trunkowe i aplikatory, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
substancje chłonne do higieny osobistej, środki dezodory-
zujące i oczyszczające powietrze, produkty higieniczne dla 
kobiet, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły 
medyczne i weterynaryjne, preparaty i artykuły dentystycz-
ne, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycz-
nych, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, zioło-
we suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach 
dietetycznych, białkowe suplementy diety, przeciwutlenia-
cze, napoje z dodatkami dietetycznymi, suplementy diete-
tyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi, mineralne 
suplementy diety, suplementy diety zawierające mleczko 
pszczele, suplementy diety zawierające enzymy, preparaty 
multiwitaminowe, żywność dla diabetyków, suplementy 
diety zawierające białko, mieszane preparaty witaminowe, 
dodatki witaminowe i mineralne, błonnik pokarmowy, suple-
menty diety dla niemowląt, dietetyczne wyroby cukiernicze 
przystosowane do celów medycznych, substancje dietetycz-
ne dla niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana dla 
niemowląt, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycz-
nych, płyny do płukania ust, substancje chłonne do higieny 
osobistej, preparaty do neutralizacji zapachów, pieluchy dla 
niemowląt i dorosłych, wchłaniające artykuły higieniczne, 
odzież sanitarna, podpaski dla osób cierpiących na inkonty-
nencję, preparaty diagnostyczne, farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, preparaty do kąpieli do celów medycznych, 
sole do kąpieli mineralnych, sole do kąpieli do celów me-
dycznych, wody mineralne do celów medycznych, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty z pierwiast-
kami śladowymi dla ludzi i zwierząt, nasączone chusteczki 
lecznicze, bandaże przylepne, plastry lecznicze, materiały 
opatrunkowe, medyczne, taśmy na żylaki, wata higroskopij-
na, waciki do użytku medycznego, nasączone waciki lecz-
nicze, leki ziołowe, napoje ziołowe do użytku leczniczego, 
mieszanki ziołowe do użytku medycznego, herbata leczni-
cza, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, kremy 
farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, płyny medycz-
ne do skóry, maści lecznicze, kremy do pielęgnacji skóry 
do użytku medycznego, kremy do wzmacniania orgazmu, 
kremy uśmierzające ból, kremy do rąk do celów medycznych, 
napoje stosowane w lecznictwie, leczniczy spray do jamy 
ustnej, preparaty oftalmologiczne, okłady, guma do żucia 
do celów medycznych, 10 aparatura i instrumenty chirur-
giczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, prote-
zy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały 
do zszywania, wyroby medyczne służące do eliminowania 
lub łagodzenia wzdęć w przewodzie pokarmowym, wyroby 
medyczne służące do łączenia pęcherzyków gazu, a tym sa-
mym łatwiejszej absorpcji lub eliminacji pęcherzyków gazu 
z przewodu pokarmowego, wyroby medyczne o właściwo-
ściach przeciwpieniących, wyroby medyczne do leczenia 
wzdęć w przewodzie pokarmowym, szczoteczki do czysz-
czenia wgłębień ciała, bandaże usztywniające na stawy, 
pasy do celów ortopedycznych, urządzenia do masażu, 
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, aparaty 
do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, artykuły 

antykoncepcyjne, urządzenia do obrazowania medycznego, 
urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne i do leczenia 
ran, maski z wyposażeniem do sztucznego oddychania, 
odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, sztuczne 
organy i implanty, aparaty słuchowe, protezy dentystyczne, 
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie 
się, bransoletki przeciwreumatyczne, bransolety do celów 
medycznych, 35 reklama produktów leczniczych i wyro-
bów medycznych, produktów dietetycznych, suplementów 
odżywczych, witamin i preparatów medycznych, artykułów 
spożywczych i napojów do użytku medycznego, artykułów 
spożywczych i napojów do użytku niemedycznego, komer-
cyjne informacje i porady dla konsumentów, organizowanie 
i prowadzenie imprez reklamowych, prezentacji firmowych 
i rekrutacji, organizowanie wystaw i targów handlowych 
w celach reklamowych, prowadzenie imprez informacyjnych 
w odniesieniu do spraw zawodowych w dziedzinie opieki 
zdrowotnej, promocja świadomości społecznej na temat po-
trzeb leczenia i postępowania z zaburzeniami zdrowotnymi.

(210) 476930 (220) 2017 09 26
(731) WALMARK a.s., Třinec, CZ
(540) WALMARK Twoje największe wsparcie

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.13.01
(510), (511) 3 środki toaletowe, środki do higieny jamy ust-
nej, środki perfumeryjne i zapachowe, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, olejki esencjonalne i ekstrakty aroma-
tyczne, kosmetyki, żele do masażu, inne niż do celów me-
dycznych, olejki do masażu, maści do celów kosmetycz-
nych, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, 
nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, chus-
teczki nasączane preparatami kosmetycznymi, preparaty 
kosmetyczne do odchudzania, nielecznicze produkty toa-
letowe, papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, 
kosmetyki do użytku osobistego, preparaty kosmetyczne 
o działaniu wyszczuplającym, olejki do perfum i zapachów, 
olejki eteryczne, aromaty, olejki naturalne do celów kosme-
tycznych, naturalne olejki do celów oczyszczających, olejki 
mineralne [kosmetyki], olejki do celów kosmetycznych, olejki 
toaletowe, esencje eteryczne, dezodoranty i antyperspiran-
ty, kosmetyki do makijażu, mydła i żele, preparaty do kąpie-
li, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do pielęgnacji 
skóry, preparaty do włosów, kosmetyki medyczne, 5 produk-
ty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne, syropy lecznicze, 
wyciągi z ziół leczniczych, preparaty witaminowe, minerały 
i preparaty multiwitaminowe, herbata ziołowa, zioła lecz-
nicze, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, wody mineralne i napoje dietetyczne przy-
stosowane do celów medycznych, dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, odżywcze (dodatki 
-) do celów leczniczych, preparaty lub żywność białkowa 
do celów medycznych, balsamy i kremy oraz maści do ce-
lów medycznych, preparaty chemiczne do celów medycz-
nych, olejki lecznicze, tłuszcze do celów medycznych, pla-
stry, materiały opatrunkowe, plastry do celów medycznych, 
sole lecznicze, nalewki do celów medycznych, koncentraty 
proteinowe jako dodatki odżywcze do artykułów spożyw-
czych, drożdże do celów farmaceutycznych, suplementy 
diety nie do celów medycznych i zawierające substancje 
pochodzenia zwierzęcego, suplementy diety nie do celów 
medycznych i zawierające substancje pochodzenia roślinne-
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go, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, opatrunki medyczne, materiały opa-
trunkowe i aplikatory, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
substancje chłonne do higieny osobistej, środki dezodory-
zujące i oczyszczające powietrze, produkty higieniczne dla 
kobiet, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły 
medyczne i weterynaryjne, preparaty i artykuły dentystycz-
ne, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycz-
nych, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, zioło-
we suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach 
dietetycznych, białkowe suplementy diety, przeciwutlenia-
cze, napoje z dodatkami dietetycznymi, suplementy diete-
tyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi, mineralne 
suplementy diety, suplementy diety zawierające mleczko 
pszczele, suplementy diety zawierające enzymy, preparaty 
multiwitaminowe, żywność dla diabetyków, suplementy 
diety zawierające białko, mieszane preparaty witaminowe, 
dodatki witaminowe i mineralne, błonnik pokarmowy, suple-
menty diety dla niemowląt, dietetyczne wyroby cukiernicze 
przystosowane do celów medycznych, substancje dietetycz-
ne dla niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana dla 
niemowląt, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycz-
nych, płyny do płukania ust, substancje chłonne do higieny 
osobistej, preparaty do neutralizacji zapachów, pieluchy dla 
niemowląt i dorosłych, wchłaniające artykuły higieniczne, 
odzież sanitarna, podpaski dla osób cierpiących na inkonty-
nencję, preparaty diagnostyczne, farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, preparaty do kąpieli do celów medycz-
nych, sole do kąpieli mineralnych, sole do kąpieli do ce-
lów medycznych, wody mineralne do celów medycznych, 
preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, nasączone 
chusteczki lecznicze, bandaże przylepne, plastry lecznicze, 
materiały opatrunkowe, medyczne, taśmy na żylaki, wata hi-
groskopijna, waciki do użytku medycznego, nasączone wa-
ciki lecznicze, leki ziołowe, napoje ziołowe do użytku leczni-
czego, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, herbata 
lecznicza, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, 
kremy farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, płyny 
medyczne do skóry, maści lecznicze, kremy do pielęgnacji 
skóry do użytku medycznego, kremy do wzmacniania orga-
zmu, kremy uśmierzające ból, kremy do rąk do celów me-
dycznych, napoje stosowane w lecznictwie, leczniczy spray 
do jamy ustnej, preparaty oftalmologiczne, okłady, guma 
do żucia do celów medyczny, 10 aparatura i instrumenty chi-
rurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, pro-
tezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materia-
ły do zszywania, wyroby medyczne służące do eliminowania 
lub łagodzenia wzdęć w przewodzie pokarmowym, wyroby 
medyczne służące do łączenia pęcherzyków gazu, a tym sa-
mym łatwiejszej absorpcji lub eliminacji pęcherzyków gazu 
z przewodu pokarmowego, wyroby medyczne o właściwo-
ściach przeciwpieniących, wyroby medyczne do leczenia 
wzdęć w przewodzie pokarmowym, szczoteczki do czysz-
czenia wgłębień ciała, bandaże usztywniające na stawy, 
pasy do celów ortopedycznych, urządzenia do masażu, 
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, aparaty 
do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, artykuły 
antykoncepcyjne, urządzenia do obrazowania medycznego, 
urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne i do leczenia 
ran, maski z wyposażeniem do sztucznego oddychania, 
odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, sztuczne 
organy i implanty, aparaty słuchowe, protezy dentystyczne, 
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie 
się, bransoletki przeciwreumatyczne, bransolety do celów 
medycznych, 35 reklama produktów leczniczych i wyro-
bów medycznych, produktów dietetycznych, suplementów 

odżywczych, witamin i preparatów medycznych, artykułów 
spożywczych i napojów do użytku medycznego, artykułów 
spożywczych i napojów do użytku niemedycznego, komer-
cyjne informacje i porady dla konsumentów, organizowanie 
i prowadzenie imprez reklamowych, prezentacji firmowych 
i rekrutacji, organizowanie wystaw i targów handlowych 
w celach reklamowych, prowadzenie imprez informacyjnych 
w odniesieniu do spraw zawodowych w dziedzinie opieki 
zdrowotnej, promocja świadomości społecznej na temat po-
trzeb leczenia i postępowania z zaburzeniami zdrowotnymi.

(210) 476966 (220) 2017 09 27
(731) FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław

(540) HAIRLAB

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 26.11.13
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
farby do brody, farby do włosów, henna [barwnik kosmetycz-
ny], kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywa-
nia sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych 
włosów, kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do pielę-
gnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier 
do włosów, maski kosmetyczne, odżywki do włosów, olejki 
do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, pre-
paraty do kręcenia włosów, preparaty do prostowania wło-
sów, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, rzęsy 
sztuczne, suche szampony, szampony, zestawy kosmetyków, 
16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bro-
szury, prospekty, ulotki, 35 agencje reklamowe, bezpośrednia 
reklama pocztowa, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż 
próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub re-
klamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich: aloesowych preparatów do celów kosmetycznych, 
barwników do celów kosmetycznych, barwników kosme-
tycznych, farb do brody, farb do włosów, henny [barwnik 
kosmetyczny], klejów do celów kosmetycznych, klejów 
do przymocowywania sztucznych rzęs, klejów do przymo-
cowywania sztucznych włosów, kosmetyków, kosmetyków 
do brwi, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków 
do rzęs, kremów kosmetycznych, lakierów do włosów, ma-
sek kosmetycznych, odżywek do włosów, olejków do celów 
kosmetycznych, płynów do pielęgnacji włosów, preparatów 
do kręcenia włosów, preparatów do prostowania włosów, 
preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, rzęs 
sztucznych, suchych szamponów, szamponów, zestawów 
kosmetyków, czepków do farbowania włosów, dekoracyj-
nych akcesoriów do włosów, gąbek do upinania włosów 
w kok, kokard do włosów, kosmyków włosów, peruk, prze-
pasek do włosów, spinek do włosów, szpilek do włosów, wał-
ków do włosów, włosów do przedłużania, wsuwek do kręce-
nia włosów, wsuwek do włosów, grzebieni, szczotek, reklama, 
reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednic-
twem sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów rekla-
mowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi 
marketingowe, usługi pośrednictwa handlu, usługi w zakre-
sie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług 
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dla innych przedsiębiorstw], wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, 41 doradztwo zawodowe, kształcenie 
praktyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, organizowa-
nie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka].

(210) 476967 (220) 2017 09 27
(731) FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław

(540) HAIRLAB FEDERICO MAHORA

(531) 27.05.01, 26.11.08, 26.11.13, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
farby do brody, farby do włosów, henna [barwnik kosmetycz-
ny], kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywa-
nia sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych 
włosów, kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do pielę-
gnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier 
do włosów, maski kosmetyczne, odżywki do włosów, olejki 
do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, pre-
paraty do kręcenia włosów, preparaty do prostowania wło-
sów, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, rzęsy 
sztuczne, suche szampony, szampony, zestawy kosmetyków, 
16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bro-
szury, prospekty, ulotki, 35 agencje reklamowe, bezpośrednia 
reklama pocztowa, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż 
próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub re-
klamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich: aloesowych preparatów do celów kosmetycznych, 
barwników do celów kosmetycznych, barwników kosme-
tycznych, farb do brody, farb do włosów, henny [barwnik 
kosmetyczny], klejów do celów kosmetycznych, klejów 
do przymocowywania sztucznych rzęs, klejów do przymo-
cowywania sztucznych włosów, kosmetyków, kosmetyków 
do brwi, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków 
do rzęs, kremów kosmetycznych, lakierów do włosów, ma-
sek kosmetycznych, odżywek do włosów, olejków do celów 
kosmetycznych, płynów do pielęgnacji włosów, preparatów 
do kręcenia włosów, preparatów do prostowania włosów, 
preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, rzęs 
sztucznych, suchych szamponów, szamponów, zestawów 
kosmetyków, czepków do farbowania włosów, dekoracyj-
nych akcesoriów do włosów, gąbek do upinania włosów 
w kok, kokard do włosów, kosmyków włosów, peruk, przepa-
sek do włosów, spinek do włosów, szpilek do włosów, wałków 
do włosów, włosów do przedłużania, wsuwek do kręcenia 
włosów, wsuwek do włosów, grzebieni, szczotek, reklama, re-
klama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketin-
gowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie na-
bywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], wystawy w celach handlowych lub 

reklamowych, 41 doradztwo zawodowe, kształcenie prak-
tyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka].

(210) 476968 (220) 2017 09 27
(731) FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław

(540) FM HAIRLAB

(531) 02.09.12, 26.01.14, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
farby do brody, farby do włosów, henna [barwnik kosmetycz-
ny], kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywa-
nia sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych 
włosów, kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do pielę-
gnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier 
do włosów, maski kosmetyczne, odżywki do włosów, olejki 
do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, pre-
paraty do kręcenia włosów, preparaty do prostowania wło-
sów, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, rzęsy 
sztuczne, suche szampony, szampony, zestawy kosmetyków, 
16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bro-
szury, prospekty, ulotki, 35 agencje reklamowe, bezpośrednia 
reklama pocztowa, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż 
próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub re-
klamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich: aloesowych preparatów do celów kosmetycznych, 
barwników do celów kosmetycznych, barwników kosme-
tycznych, farb do brody, farb do włosów, henny [barwnik 
kosmetyczny], klejów do celów kosmetycznych, klejów 
do przymocowywania sztucznych rzęs, klejów do przymo-
cowywania sztucznych włosów, kosmetyków, kosmetyków 
do brwi, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków 
do rzęs, kremów kosmetycznych, lakierów do włosów, ma-
sek kosmetycznych, odżywek do włosów, olejków do celów 
kosmetycznych, płynów do pielęgnacji włosów, preparatów 
do kręcenia włosów, preparatów do prostowania włosów, 
preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, rzęs 
sztucznych, suchych szamponów, szamponów, zestawów 
kosmetyków, czepków do farbowania włosów, dekoracyj-
nych akcesoriów do włosów, gąbek do upinania włosów 
w kok, kokard do włosów, kosmyków włosów, peruk, przepa-
sek do włosów, spinek do włosów, szpilek do włosów, wałków 
do włosów, włosów do przedłużania, wsuwek do kręcenia 
włosów, wsuwek do włosów, grzebieni, szczotek, reklama, re-
klama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketin-
gowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie na-
bywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, 41 doradztwo zawodowe, kształcenie prak-
tyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, orga-
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nizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka].

(210) 476969 (220) 2017 09 27
(731) FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław

(540) HAIRLAB FM

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.14, 02.09.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
farby do brody, farby do włosów, henna [barwnik kosmetycz-
ny], kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywa-
nia sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych 
włosów, kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do pielę-
gnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier 
do włosów, maski kosmetyczne, odżywki do włosów, olejki 
do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, pre-
paraty do kręcenia włosów, preparaty do prostowania wło-
sów, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, rzęsy 
sztuczne, suche szampony, szampony, zestawy kosmetyków, 
16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bro-
szury, prospekty, ulotki, 35 agencje reklamowe, bezpośrednia 
reklama pocztowa, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż 
próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub re-
klamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich: aloesowych preparatów do celów kosmetycznych, 
barwników do celów kosmetycznych, barwników kosme-
tycznych, farb do brody, farb do włosów, henny [barwnik 
kosmetyczny], klejów do celów kosmetycznych, klejów 
do przymocowywania sztucznych rzęs, klejów do przymo-
cowywania sztucznych włosów, kosmetyków, kosmetyków 
do brwi, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków 
do rzęs, kremów kosmetycznych, lakierów do włosów, ma-
sek kosmetycznych, odżywek do włosów, olejków do celów 
kosmetycznych, płynów do pielęgnacji włosów, preparatów 
do kręcenia włosów, preparatów do prostowania włosów, 
preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, rzęs 
sztucznych, suchych szamponów, szamponów, zestawów 
kosmetyków, czepków do farbowania włosów, dekoracyj-
nych akcesoriów do włosów, gąbek do upinania włosów 
w kok, kokard do włosów, kosmyków włosów, peruk, przepa-
sek do włosów, spinek do włosów, szpilek do włosów, wałków 
do włosów, włosów do przedłużania, wsuwek do kręcenia 
włosów, wsuwek do włosów, grzebieni, szczotek, reklama, re-
klama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
usługi agencji importowo - eksportowych, usługi marke-
tingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, 41 doradztwo zawodowe, kształcenie prak-
tyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka].

(210) 476971 (220) 2017 09 27
(731) KANIK KAROLINA POMPOMS, Bielsko-Biała
(540) pompoms
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, apaszki [chustki], artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, boa na szyję, bandany, ban-
dany na szyję, berety, berety szkockie z pomponem, chustki 
na głowę, chusty na głowę, chusty, szale na głowę, czapeczki 
z węzełkiem, czapki baseballowe, czapki bejsbolówki, czap-
ki bez daszków, czapki dziane, czapki futrzane, czapki i cza-
peczki sportowe, czapki [nakrycia głowy], czapki narciarskie, 
czapki sportowe, czapki wełniane, czapki z daszkiem, czapki 
z pomponem, daszki, daszki czapek, daszki do czapek, daszki 
[nakrycia głowy], daszki [odzież], daszki przeciwsłoneczne, 
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], kapelusze, kape-
lusze futrzane, kapelusze plażowe, kapelusze przeciwdesz-
czowe, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, 
kaptury, kaptury [odzież], kaszkiety, kaszmirowe szale, komi-
niarki, małe kapelusze, modne kapelusze, mufki, mufki futrza-
ne, mufki [odzież], mycki, piuski, nakrycia głowy dla dzieci, 
okrycia głowy z daszkiem, opaski na głowę, opaski na gło-
wę [odzież], opaski na głowę pochłaniające pot, przybrania 
głowy [woalki], skórzane nakrycia głowy, sportowe nakrycia 
głowy [inne niż kaski], szale-tuby, szaliki, szaliki do zawijania 
wokół szyi, szaliki jedwabne, szaliki [odzież], szkockie berety, 
szlafmyce, termoaktywne nakrycia głowy, toczki [kapelusze], 
turbany, woalki, welony, woalki, welony [odzież].

(210) 476985 (220) 2017 09 27
(731) TELCOPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) telcoproject

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.16
(510), (511) 38 usługi trasowania i podłączania do sieci te-
lekomunikacyjnej, informacja o telekomunikacji, oferowanie 
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kompute-
rową, zapewnianie dostępu do globalnych sieci kompute-
rowych, 42 badania techniczne, opracowywanie projektów 
technicznych, usługi doradcze w dziedzinie technologii 
telekomunikacyjnej.

(210) 476986 (220) 2017 09 27
(731) BARBACHOWSKI RAFAŁ, Warszawa
(540) PCB

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane, cegła 
ceramiczna, niemetalowe konstrukcje budowlane, budow-
lane płyty niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, 
niemetalowe pokrycia dachowe, tynki, gładzie tynkarskie, 
stiuki, sztukaterie, płyty gipsowo - kartonowe, niemetalowe 
okładziny ścienne i podłogowe, kruszywa, marmur, okładzi-
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ny, ściany, kostki, listwy dekoracyjne, ceramika budowlana, 
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych, 
37 usługi budowlane, nadzór budowlany, doradztwo bu-
dowlane, 40 wytwarzanie i obróbka ceramiki budowlanej.

(210) 476988 (220) 2017 09 27
(731) PIWNY PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WHYDUCK? craft beer

(531) 03.07.25, 01.01.04, 26.01.01, 27.05.01, 24.09.05
(510), (511) 32 piwo, 35 reklama, promocja sprzedaży.

(210) 476992 (220) 2017 09 27
(731) OŚRODEK DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH ŹRÓDŁA, Łódź
(540) www.orientarium.pl
(510), (511) 42 prowadzenie portalu internetowego zwią-
zanego tematycznie z fauną Azji, warunkami i zasadnością 
przetrzymywania zwierząt w ogrodach zoologicznych, fi-
nansowaniem ochrony przyrody.

(210) 476999 (220) 2017 09 27
(731) CLOUDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) BY Clouds

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi barowe, usługi koktajlbarów, usługi ba-
rowe z fajkami wodnymi, usługi barów z shishami.

(210) 477037 (220) 2017 09 29
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Dexin

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

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

(210) 477038 (220) 2017 09 29
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Liverin

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

(210) 477039 (220) 2017 09 29
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Immunis

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

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

(210) 477046 (220) 2017 09 29
(731) BIURO NA MIARĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BIURO NA MIARĘ

(531) 14.05.01, 14.05.12, 14.05.02, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 36 pośrednictwo w sprawach majątku 
nieruchomego.

(210) 477058 (220) 2017 09 29
(731) LASMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) eROBOCZE SHOW
(510), (511) 35 organizowanie wystaw i targów w celach 
handlowych i reklamowych, organizowanie wystaw i imprez 
do celów handlowych lub reklamowych, organizowanie 
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, prenumerata gazet [dla osób trzecich], wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów dru-
kowanych], dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, 
próbek], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezen-
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży deta-
licznej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 
tworzenie tekstów reklamowych, publikowanie tekstów re-
klamowych, produkcja filmów reklamowych, organizowanie 
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imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, udostępnianie przestrzeni 
reklamowej w mediach elektronicznych, 41 organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie i obsługa 
konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, orga-
nizowanie i prowadzenie zjazdów, kształcenie praktyczne 
[pokazy], edukacja [nauczanie], nauczanie, publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, pisanie tekstów [in-
nych niż teksty reklamowe], pisanie i publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, produkcja filmów innych niż 
reklamowe.

(210) 477060 (220) 2017 09 29
(731) LANGMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) eTutor FLIPPED BLENDED LEARNING
(510), (511) 41 usługi edukacyjne związane z nauką języ-
ków obcych, nauczanie języków obcych, organizacja kursów 
językowych.

(210) 477085 (220) 2017 09 29
(731) COLTEX ROGALA SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk
(540) COLTEX

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 słuchawki telefoniczne, telefony, telefony bez-
przewodowe, telefony komórkowe, urządzenia do komu-
nikacji wewnętrznej, urządzenia do odtwarzania dźwięku, 
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do trans-
misji dźwięku, wideofony, 35 usługi pośrednictwa w zakresie 
nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 
37 budownictwo, instalowanie i naprawa telefonów, 38 łącz-
ność poprzez terminale komputerowe, oferowanie połączeń 
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, usługi 
trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, wspo-
magane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, 
wypożyczanie telefonów, wypożyczanie modemów, komu-
nikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi 
telefoniczne, usługi związane z elektronicznymi tablicami 
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne].

(210) 477092 (220) 2017 09 29
(731) EURO FASHION Sławomir Woś, Pruszcz Gdański
(540) nail MASTER Cup NMC

(531) 01.01.05, 11.03.01, 11.03.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, 
41 organizowanie zawodów, organizowanie zawodów i ce-

remonii przyznawania nagród, organizowanie i prowadzenie 
zawodów, 44 usługi pielęgnacji urody, usługi w zakresie hi-
gieny i pielęgnacji urody.

(210) 477102 (220) 2017 10 01
(731) RESEL RAFAŁ, Wrocław
(540) Trap Jungle
(510), (511) 41 centra rozrywki typu escape the room, do-
radztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, dyskoteki, ob-
sługa sal z grami, gry oferowane w systemie on-line z sieci 
komputerowej, gry oferowane on-line (w sieci informatycz-
nej), organizacja gier, organizacja imprez kulturalnych i ar-
tystycznych, organizacja imprez i konkursów sportowych, 
organizacja przyjęć, organizacja rozrywek muzycznych, or-
ganizacja imprez rozrywkowych, organizacja kwizów, gier 
i zawodów, organizowanie gier edukacyjnych, organizowa-
nie gier i konkursów, organizowanie imprez w celach rozryw-
kowych, organizowanie kwizów, organizowanie konkursów 
w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów w celach 
rozrywkowych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, poza-
miejskie ośrodki rekreacyjno-sportowe [country club] wypo-
sażone w obiekty i sprzęt sportowy, prowadzenie ośrodków 
sprawności fizycznej, rozrywka, świadczenie usług w zakre-
sie parków tematycznych, świadczenie usług w dziedzinie 
rekreacji, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, tre-
ning rozwoju osobistego, udostępnianie obiektów i sprzętu 
dla ćwiczeń grupowych, udostępnianie obiektów i sprzę-
tu do zabaw dla dzieci, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do celów rozrywkowych, udostępnianie pomieszczeń do ce-
lów rozrywkowych, usługi gier oferowane w systemie on-li-
ne za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi gier, usługi 
informacyjne i doradcze dotyczące rozrywki, usługi klubowe 
[rozrywka], usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi 
nauczania umiejętności komunikacyjnych, usługi nauczania 
w zakresie metod pedagogicznych, usługi parków tema-
tycznych i parków rozrywki, usługi organizowania quizów, 
usługi rozrywkowe związane z kwizami, usługi trenerskie, 
usługi w zakresie gier do celów rozrywkowych, usługi w za-
kresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone online 
z sieci komputerowej, usługi w zakresie gier elektronicznych 
i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi 
w zakresie gier elektronicznych świadczone za pośrednic-
twem Internetu, usługi w zakresie organizacji rozrywki typu 
escape the room, zapewnianie dostępu do gier wideo on-
-line, zajęcia sportowe i rekreacyjne, zajęcia zorganizowane, 
dla dzieci [rozrywka/edukacja].

(210) 477105 (220) 2017 10 02
(731) WYSOCKI NORBERT BTEC, Starachowice
(540) btec
(510), (511) 35 archiwizacja dokumentów lub taśm magne-
tycznych [usługi biurowe], 36 wycena budynków, wycena 
związana z projektowaniem budynków, 37 budowa fabryk, 
budowa fabryk na zamówienie, budowa domów, budowa 
domów na zamówienie, budowa części budynków, budowa 
boisk sportowych, budowa biur, budowa bloków mieszkal-
nych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, bu-
dowa fundamentów, budowa fundamentów budynków, 
budowa fundamentów dla konstrukcji inżynierii wodno-lą-
dowej, budowa hal sportowych, budowa kompleksów biz-
nesowych, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej 
poprzez formowanie betonu, budowa konstrukcji podziem-
nych, budowa konstrukcji stalowych na budynki, budowa 
nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości ko-
mercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa 
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nieruchomości przemysłowych, budowa obiektów do celów 
sportowych, budowa obiektów do celów rekreacyjnych, bu-
dowa obiektów inżynierii wodno-lądowej, budowa stropów, 
budowanie domów, budowanie nieruchomości, budownic-
two, doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi 
budowlane], doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), 
doradztwo inżynieryjne [budownictwo], dostarczanie infor-
macji z zakresu przemysłu budowlanego, impregnacja wo-
doodporna budynków podczas budowy, informacja bu-
dowlana, konstrukcja budynków, konstrukcja i naprawa bu-
dynków, konstruowanie budynków mieszkalnych i handlo-
wych, konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie nadzo-
ru budowlanego, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, 
nadzór budowlany, nadzór budowlany na miejscu inwestycji 
w zakresie obiektów inżynierii wodno-lądowej, nadzór bu-
dowlany na miejscu, nadzór budowlany w zakresie projek-
tów inżynierii wodno-lądowej, nadzór nad budowaniem 
konstrukcji, nadzór nad renowacją budynków, nadzór nad 
robotami budowlanymi, nadzór nad wyburzaniem budyn-
ków, nadzorowanie konstruowania budynków, prace bu-
dowlane w zakresie konstrukcji stalowych, przygotowywa-
nie terenu pod budowę, rozbiórka budynków, rozbiórka kon-
strukcji, sprężanie betonu, udzielanie informacji budowla-
nych, udzielanie informacji budowlanych za pomocą środ-
ków elektronicznych, udzielanie informacji online związa-
nych ze wznoszeniem budynków, udzielanie informacji 
związanych z konstrukcją budynków, udzielanie informacji 
związanych z wyburzaniem budynków, udzielanie informacji 
związanych z renowacją budynków, udzielanie informacji 
związanych z odbudową budynków, usługi budowlane, 
usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i napra-
wy budynków, usługi budowlane w zakresie budynków 
mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania bu-
dynków, usługi budowlane w zakresie budowania na potrze-
by przemysłu, usługi budownictwa podziemnego wodno-
-lądowego, usługi budownictwa wodno-lądowego, usługi 
doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi dorad-
cze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi dorad-
cze, informacyjne i konsultacyjne związane z publicznymi 
robotami budowlanymi, usługi doradcze w zakresie budo-
wania, usługi doradcze związane z wyburzaniem budynków, 
usługi doradcze związane z publicznymi robotami budowla-
nymi, usługi doradztwa budowlanego, usługi doradztwa 
w zakresie budowy budynków, usługi generalnych wyko-
nawców budowlanych, usługi inspekcji budowlanej [w trak-
cie prac budowlanych], usługi nadzoru budowlanego w za-
kresie projektów budowlanych, usługi nadzoru budowlane-
go w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, usługi 
rozbiórkowe, usługi zarządzania budową, wznoszenie bu-
dynków i innych konstrukcji, wznoszenie centrów handlo-
wych, wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie pre-
fabrykowanych budynków i konstrukcji, wznoszenie zakła-
dów produkcyjnych, zagospodarowywanie gruntu pod za-
budowę, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie 
budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w za-
kresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem bu-
dowy, zbrojenie budynków, 42 analiza zachowania konstruk-
cji budynków, analiza zachowania struktury materiałów bu-
dowlanych, architektura, audyt energetyczny, badania doty-
czące architektury, badania dotyczące budynków, badania 
dotyczące projektowania, badania geologiczne działek bu-
dowlanych, badania hydrologiczne, badania i opracowywa-
nie projektów technicznych, badania inżynieryjne, badania 
materiałowe, badania projektów inżynieryjnych, badania 
w zakresie konstrukcji budynków lub urbanistyki, certyfiko-
wanie wydajności energetycznej budynków, doradztwo 
techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w dzie-

dzinie projektowania architektonicznego, doradztwo w za-
kresie inżynierii wodno-lądowej, doradztwo w zakresie pro-
jektowania konstrukcyjnego, doradztwo w zakresie projek-
tów architektonicznych i budowlanych, doradztwo związane 
z pomiarami geologicznymi, dostarczanie informacji w dzie-
dzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem 
strony internetowej, dostarczanie raportów inżynieryjnych, 
ekspertyzy w zakresie technologii, badania geologiczne, 
ekspertyzy geologiczne, inspekcja budowlana [oględziny], 
inspekcja budynków pod kątem istnienia pleśni, inżynieria 
(prace inżynieryjne), inżynieria wodno-lądowa, projektowa-
nie konstrukcyjne, kontrola jakości materiałów budowlanych, 
kontrola jakości ukończonych budynków, kontrola kosztów 
budowy, nadzór i inspekcja techniczna, oceny techniczne 
związane z projektowaniem, oceny w dziedzinie technologii 
wykonywane przez inżynierów, oględziny nieruchomości, 
opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budow-
nictwa, opracowywanie badań technicznych, opracowywa-
nie projektów budowlanych, opracowywanie projektów 
technicznych, opracowywanie projektów technicznych 
do projektów budowlanych, oszacowania w dziedzinie tech-
nologii wykonywane przez inżynierów, planowanie budowy 
nieruchomości, planowanie i projektowanie obiektów spor-
towych, planowanie i projektowanie pomieszczeń do sprze-
daży detalicznej, planowanie i projektowanie kuchni, plano-
wanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, planowanie 
projektów technicznych, planowanie projektów technicz-
nych w dziedzinie inżynierii, planowanie [projektowanie] re-
stauracji, planowanie [projektowanie] pubów, planowanie 
[projektowanie] dobudówek, planowanie [projektowanie] 
sklepów, planowanie [projektowanie] barów, planowanie 
[projektowanie] biurowców wielopiętrowych, planowanie 
[projektowanie] łazienek, planowanie [projektowanie] bu-
dynków, planowanie [projektowanie] biur, planowanie [pro-
jektowanie] klubów, planowanie [projektowanie] kuchni, 
planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, planowa-
nie związane z urbanistyką i planowaniem centrów handlo-
wych w obrębie miast, pomiary geodezyjne, pomiary inży-
nieryjne, pomiary lub badania geologiczne, prace inżynieryj-
ne, profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energe-
tycznej w budynkach, profesjonalne doradztwo w zakresie 
architektury, projektowanie architektoniczne dekoracji 
wnętrz, projektowanie architektoniczne w zakresie planowa-
nia miasta, projektowanie architektoniczne, projektowanie 
budynków opieki zdrowotnej, projektowanie budynków 
przemysłowych, projektowanie centrów handlowych, pro-
jektowanie domów, projektowanie budowlane, projektowa-
nie budynków, projektowanie budynków o kontrolowanym 
środowisku, projektowanie działań zaradczych w celu usu-
nięcia wad w konstrukcjach, projektowanie hal wystawo-
wych, projektowanie hoteli, projektowanie i planowanie 
techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody i wody ście-
kowej, projektowanie i planowanie techniczne systemów 
kanalizacyjnych, projektowanie monumentalnych budowli 
murowanych, projektowanie obiektów biznesowych, projek-
towanie obiektów sportowych, projektowanie prac inżynie-
ryjnych w zakresie zapobiegania powodziom, projektowanie 
produktów przemysłowych, projektowanie produktów inży-
nieryjnych, projektowanie przestrzeni biurowych, projekto-
wanie ramowych konstrukcji przestrzennych, projektowanie 
robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu terenów 
wodą powodziową, projektowanie robót inżynieryjnych 
do zapobiegania zalewaniu budynków wodą powodziową, 
projektowanie restauracji, projektowanie rurociągów, projek-
towanie rozmieszczenia biur, projektowanie sklepów, projek-
towanie systemów inżynierii budowlanej, projektowanie 
techniczne, projektowanie urbanistyczne, projektowanie 
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wnętrz budynków, projektowanie wnętrz komercyjnych, 
projektowanie zewnętrznej części budynków, projekty archi-
tektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, prowa-
dzenie badań inżynierskich, prowadzenie badań [technicz-
nych], przeglądy techniczne, przeprowadzanie technicznych 
studiów wykonalności, przygotowywanie planów architek-
tonicznych, przygotowywanie projektu architektonicznego, 
przygotowywanie raportów architektonicznych, przygoto-
wywanie raportów technicznych, przygotowywanie rapor-
tów związanych z opracowaniami projektów technicznych 
do projektów budowlanych, przygotowywanie rysunków 
technicznych, rysowanie konstrukcji, rysunek techniczny, 
sondowanie geologiczne działek budowlanych, sporządza-
nie pism technicznych dla osób trzecich, sporządzanie pla-
nów budowlanych obiektów rekreacyjnych, sporządzanie 
planów domów, sporządzanie raportów dotyczących plano-
wania nieruchomości, sporządzanie raportów dotyczących 
projektowania, sporządzanie raportów dotyczących archi-
tektury, sporządzanie raportów projektowych, sporządzanie 
raportów technicznych, sporządzanie rysunków technicz-
nych, studium wykonalności technicznej, świadczenie usług 
w zakresie projektowania wnętrz budynków, usługi architek-
toniczne, usługi architektoniczne dotyczące zagospodaro-
wania terenu, usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi 
architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi archi-
tektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych, 
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków 
przemysłowych, usługi architektoniczne w zakresie projekto-
wania budynków komercyjnych, usługi architektoniczne 
w zakresie projektowania budynków biurowych, usługi ar-
chitektoniczne w zakresie projektowania pomieszczeń 
do handlu detalicznego, usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania centrów handlowych, usługi architektoniczne 
w zakresie projektowania budynków, usługi architektoniczne 
w zakresie przygotowywania planów architektonicznych, 
usługi doradcze w zakresie architektury, usługi doradcze 
w zakresie planowania architektonicznego, usługi doradcze 
w zakresie projektowania, usługi doradcze z zakresu architek-
tury, usługi doradcze związane z projektowaniem budyn-
ków, usługi doradcze związane z podaniami o zabudowę 
terenu, usługi doradcze związane z wydajnością energetycz-
ną, usługi doradcze związane z urbanistyką, usługi doradz-
twa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, usługi 
doradztwa technicznego dotyczące inżynierii wodno-lądo-
wej, usługi inspekcji budynków [oględziny], usługi inżynieryj-
ne, usługi inżynieryjne dla osób trzecich, usługi inżynieryjne 
i w zakresie architektury, usługi inżynieryjne w dziedzinie 
technologii budowlanej, usługi inżynieryjne w zakresie anali-
zy konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
konstrukcji, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, 
usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, usługi kreślar-
skie, usługi kreślarskie w postaci rysunku technicznego, usłu-
gi opracowywania projektów technicznych, usługi planowa-
nia [projektowania] pubów, usługi planowania [projektowa-
nia] szpitali, usługi planowania [projektowania] biur, usługi 
planowania [projektowania] placówek cateringowych, usługi 
planowania [projektowania] hoteli, usługi planowania [pro-
jektowania] klubów, usługi planowania w zakresie inżynierii 
wodno-lądowej, usługi pomiarów technicznych, usługi pro-
fesjonalne związane z projektami architektonicznymi, usługi 
projektowania architektonicznego, usługi projektowania do-
tyczące architektury, usługi projektowania obiektów bizne-
sowych, usługi projektowania technicznego związane 
z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, usługi projektowa-
nia technicznego związane z instalacjami do zaopatrzenia 
w wodę, usługi projektowania w zakresie inżynierii wodno-
-lądowej, usługi projektowania wnętrz budynków, usługi 

projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie 
projektów budowlanych, usługi projektowe dotyczące nie-
ruchomości mieszkalnych, usługi projektowe związane z nie-
ruchomościami, usługi rysowania w zakresie inżynierii wod-
no-lądowej, usługi w zakresie architektury i projektowania 
wnętrz, usługi w zakresie badań technicznych, usługi w za-
kresie doradztwa technicznego, usługi w zakresie inspekcji 
technicznej, usługi w zakresie inspekcji domów [oględziny], 
usługi w zakresie inżynierii budowlanej, usługi w zakresie pla-
nowania architektonicznego, usługi w zakresie planowania 
osiedli mieszkaniowych, usługi w zakresie projektowania 
technicznego, usługi w zakresie projektowania domów, usłu-
gi w zakresie projektowania budynków, usługi w zakresie 
przeglądów technicznych, usługi w zakresie rysunku tech-
nicznego, usługi w zakresie wspomaganego komputerem 
projektowania technicznego, usługi w zakresie wspomaga-
nego komputerem projektowania i rysunku technicznego, 
usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, wykonywanie 
pomiarów, zarządzanie projektami architektonicznymi, pro-
jektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, usługi 
projektowania związane z inżynierią lądową i wodną.

(210) 477106 (220) 2017 10 02
(731) RAXER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) NetGun.pl

(531) 23.03.01, 23.03.07, 27.05.01
(510), (511) 38 zapewnianie za pośrednictwem Internetu 
dostępu do danych zawierających ogłoszenia sprzedaży, 
kupna, darowizny lub zamiany sprzętu militarnego lub tury-
stycznego bądź związanych z tym usług.

(210) 477108 (220) 2017 10 02
(731) RK ATHLETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RK ATHLETICS

(531) 26.04.03, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 działalność klubów sportowych, usługi w za-
kresie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, zawo-
dów, pokazów, nauczanie, szkolenie, prowadzenie trenin-
gów w zakresie dyscyplin sportowych w tym lekkiej atletyki, 
organizowanie imprez sportowych i zawodów, świadczenie 
usług sportowych i rekreacyjnych, świadczenie usług w dzie-
dzinie rekreacji, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego i spor-
towego, usługi w postaci organizacji wydarzeń sportowych, 
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usługi szkół - edukacja, w tym szkoły sportowe, zajęcia spor-
towe, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć re-
kreacyjnych i sportowych na świeżym powietrzu.

(210) 477113 (220) 2017 10 02
(731) NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarów
(540) Konsul
(510), (511) 16 pióra (artykuły biurowe), pióra wieczne, pióra 
kulkowe, pióra żelowe, długopisy, ołówki, cienkopisy, notesy, 
kalendarze, 18 portfele skórzane, portfele z przegródkami 
na karty, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artyku-
ły służące do przenoszenia.

(210) 477215 (220) 2017 10 03
(731) DARBAGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Tarnów

(540) DARBAGOS

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 6 wyroby metalowe, konstrukcje stalowe, 37 roz-
biórka budynków, kruszenie betonu, usługi w zakresie stabi-
lizacji terenu poprzez zagęszczenie, 39 transport, transport 
kontenerów, transport samochodowy, usługi wynajmu kon-
tenerów na gruz, ładowanie złomu, 40 obróbka (recykling) 
odpadów, recykling złomu, spawanie, obróbka metali.

(210) 477219 (220) 2017 10 03
(731) BŁACHOWSKI MACIEJ, Kraków
(540) LAWENDZIAK
(510), (511) 3 mydła, olejki eteryczne, kremy do odżywiania 
skóry do celów kosmetycznych, balsamy do ciała, sole zapa-
chowe do kąpieli, płyn do kąpieli, żele pod prysznic.

(210) 477223 (220) 2017 10 03
(731) KORCZYK MARCIN, Nowy Sącz
(540) PAN TABLETKA
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole-
nia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konfe-

rencji, organizowanie i prowadzenie wykładów, zapewnianie 
szkoleń online, usługi wydawnicze, pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, elektroniczna publika-
cja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie.

(210) 477271 (220) 2017 10 04
(731) SABUDA ANNA FITDANCE, Wadowice
(540) Tenban
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna.

(210) 477316 (220) 2017 10 05
(731) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) TOORANK POLSKA
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe.

(210) 477328 (220) 2017 10 05
(731) SZKLA.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) Soczewkomat
(510), (511) 5 płyny do soczewek kontaktowych, krople 
do oczu, 9 soczewki kontaktowe, 39 dostarczanie towarów 
konsumpcyjnych.

(210) 477331 (220) 2017 10 05
(731) GROUP ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KOTWALK

(531) 03.01.06, 03.01.24, 27.07.01, 29.01.01
(510), (511) 3 kosmetyki, 25 ubrania i odzież, 35 usługi han-
dlu detalicznego i hurtowego, również przez Internet w za-
kresie następujących towarów: kosmetyków, odzieży, usługi 
promocyjne w dziedzinie mody, usługi reklamowe i marke-
tingowe, 41 organizowanie i przeprowadzanie szkoleń.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 468937, 475343, 475344, 475611

2 474911

3 474444, 474933, 474934, 474937, 474939, 474941, 474942, 474944, 475326, 475669, 475791, 475861, 476349, 
476557, 476634, 476806, 476929, 476930, 476966, 476967, 476968, 476969, 477037, 477038, 477039, 477219, 
477331

4 465647, 475343, 475344

5 469219, 470513, 470552, 473851, 474136, 474172, 474444, 474939, 474941, 474942, 474944, 475326, 475505, 
475576, 475669, 476502, 476557, 476591, 476634, 476644, 476664, 476713, 476806, 476929, 476930, 477037, 
477038, 477039, 477328

6 465647, 473909, 474450, 476594, 476637, 477215

7 465647, 475048, 475299, 475611, 476245

8 474351

9 465647, 465976, 468087, 468224, 473081, 473082, 473085, 473667, 474174, 474265, 474415, 474988, 474996, 
475242, 475299, 475343, 475344, 475454, 475462, 475577, 475589, 475591, 475600, 475656, 475856, 475863, 
476105, 476127, 476128, 476358, 476482, 476517, 476556, 476605, 476668, 476740, 476923, 477085, 477328

10 474176, 476929, 476930

11 474174, 474996, 476352

12 465647, 472097, 476163, 476600, 476786

14 456082, 456115, 475475

16 456082, 456115, 465299, 468087, 473081, 473082, 473085, 474090, 474450, 474898, 474988, 475009, 475242, 
475414, 475480, 475589, 475591, 476296, 476512, 476556, 476681, 476811, 476966, 476967, 476968, 476969, 
477113

17 475117, 475203

18 456082, 456115, 472448, 472709, 473006, 473081, 473082, 473085, 474090, 475611, 476711, 477113

19 465647, 473991, 474094, 474174, 474450, 474702, 475203, 476110, 476112, 476594, 476637, 476986

20 465647, 472448, 474901, 476110, 476112, 476153

21 473081, 473082, 473085, 474618, 476153

24 474618

25 456082, 456115, 468087, 468224, 472709, 473006, 473081, 473082, 473085, 473851, 474090, 474602, 474603, 
474604, 474879, 475599, 476603, 476711, 476971, 477331

26 473081, 473082, 473085

28 465299, 472448, 473081, 473082, 473085, 474415, 475049, 475392

29 456082, 456115, 457122, 466468, 470513, 472346, 472914, 474618, 474990, 475343, 475344, 475470, 475576, 
475611, 476541, 476592, 476851

30 456082, 456115, 457122, 466468, 470513, 472775, 472914, 473903, 474618, 474949, 475343, 475344, 475447, 
475505, 475576, 475611, 475767, 476355, 476541, 476592, 476661, 476822

31 457122, 466468, 468937, 472346, 472448, 474990, 475343, 475344, 475675, 476541

32 456115, 468728, 470513, 472914, 475482, 475767, 476192, 476194, 476659, 476733, 476809, 476822, 476988

33 456115, 475528, 475636, 475637, 475731, 476809, 477316

34 476352, 476682
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35 456082, 456115, 457457, 465299, 465647, 466468, 468087, 468353, 469219, 470552, 472097, 472587, 472914, 
473006, 473081, 473082, 473085, 473888, 474090, 474265, 474450, 474879, 474898, 474933, 474934, 474937, 
474988, 474990, 474996, 475242, 475343, 475344, 475462, 475475, 475532, 475576, 475589, 475591, 475602, 
475638, 475675, 475791, 475829, 475863, 476105, 476127, 476128, 476142, 476153, 476197, 476281, 476296, 
476329, 476339, 476511, 476512, 476513, 476517, 476556, 476688, 476692, 476783, 476851, 476929, 476930, 
476966, 476967, 476968, 476969, 476986, 476988, 477058, 477085, 477092, 477105, 477331

36 465299, 472097, 473081, 473082, 473085, 474450, 474796, 475343, 475344, 475863, 476009, 476127, 476128, 
476142, 476356, 476513, 476685, 476688, 476823, 477046, 477105

37 465299, 465647, 472097, 474094, 474174, 474265, 474996, 475203, 475242, 475611, 476009, 476106, 476142, 
476245, 476254, 476551, 476554, 476740, 476986, 477085, 477105, 477215

38 473081, 473082, 473085, 474898, 475242, 475589, 475591, 476105, 476106, 476296, 476329, 476339, 476512, 
476556, 476985, 477085, 477106

39 456082, 456115, 457457, 465299, 465647, 473081, 473082, 473085, 474265, 475343, 475344, 475589, 475591, 
475602, 475791, 475848, 476142, 476556, 476665, 476786, 476851, 477215, 477328

40 465647, 475611, 476254, 476688, 476986, 477215

41 456082, 456115, 465299, 468087, 468224, 468353, 472097, 472346, 473081, 473082, 473085, 473396, 473888, 
474415, 474450, 474898, 474950, 474951, 474988, 475009, 475392, 475455, 475462, 475480, 475558, 475589, 
475591, 475602, 475707, 476103, 476105, 476111, 476153, 476197, 476281, 476329, 476339, 476556, 476681, 
476811, 476824, 476966, 476967, 476968, 476969, 477058, 477060, 477092, 477102, 477108, 477223, 477271, 
477331

42 456082, 456115, 465647, 465976, 469219, 473081, 473082, 473085, 473667, 473888, 474094, 474265, 474898, 
475242, 475462, 475532, 475550, 475560, 475589, 475591, 475602, 475850, 476009, 476105, 476110, 476112, 
476142, 476153, 476329, 476510, 476556, 476605, 476611, 476612, 476692, 476731, 476740, 476985, 476992, 
477105

43 456082, 456115, 465299, 472121, 472775, 472914, 473081, 473082, 473085, 473265, 473293, 474618, 474639, 
474950, 474951, 475470, 475494, 475767, 476281, 476296, 476472, 476512, 476592, 476783, 476791, 476999

44 456082, 456115, 465299, 468937, 469219, 473081, 473082, 473085, 474450, 475576, 475623, 475656, 475669, 
475707, 476349, 477092

45 457457, 465299, 465976, 468353, 473081, 473082, 473085, 473984, 474898, 475829, 476685
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

INTER TAP 475638

A L LUXURY CLINIC STOMATOLOGIA  
I MEDYCYNA ESTETYCZNA 475623

AA Oxy Dynamic 474944

AA Oxydynamic 474942

AA oxyfusion 474939

AA oxygen infusion 474941

AB 475343

ACQUA DI ROSA 456082

acqua di rosa 456115

AD ADCONSULTING CENTRUM  
SZKOLEŃ I ROZWOJU 473396

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI  
BRACIA SADURSCY 474796

AGRO  
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 476356

AGroLeo 475048

AINT 474879

aloes 475669

altro 475599

AM AM 470513

Apexim AB 475344

APICARD 474136

APM ŚCIANY PRZESUWNE 476110

APM ŚCIANY PRZESUWNE 476112

AUTO HERZ Gwarancja 24 m-ce  
12V Calcium Technology 476358

Bau Stone 473991

better GAMES 475049

BIFIX herbatka Puchatka 475505

BIOHUMUSPRO 468937

Bitwa na Gary 475392

BIURO NA MIARĘ 477046

BLACK SWAN 476513

BOCCANERA 476296

bombaj masala 473265

Bombaj Masala 473293

btec 477105

BY Clouds 476999

C C 476600

cane gatto 472448

CARGOUNIT 475848

CELCO 476644

cencert 475462

CITONERV 476664

civetta 475600

COLTEX 477085

CREDIT ROYAL 476685

Cudawianki Handmade 474901

CUKIERNIA TRUFFLA 476791

Cyber Protektor 475242

DACIA DUSTER CUP 472097

DARBAGOS 477215

DOM ROZWOJU MALUCHA Promyczek 474950

DOM ROZWOJU MALUCHA PROMYCZEK 474951

DR.BOX 474176

Drzewo marzeń 474415

Dworskie ŻYCIE 475591

easy breeze 474933

ECO DPF 476245

E-GLAMOUR 476511

ELAB 475455

ELLA 476349

ELMECH-DŹWIG PIOTRKÓW TRYB. 476551

Elmech-Dźwig 476554

eltra KON 475863

eltro.pl 475299

eltrox taniej i bezpieczniej 474265

EPE Europejski Program Edukacyjny 476811

eROBOCZE SHOW 477058

ettito 473006

eTutor FLIPPED BLENDED LEARNING 477060

EUROTAPE 475414

F- 469219

FILMWEB 476105

Finakryl 475117

FIORD 474990

FM HAIRLAB 476968

FRAGOLA 476541

Freeze Breeze 474934

FUNDACJA PAŃSTWO PRAWA 468353

GARCHEM 475791

GENEROSO 475447

geopartner 476611

GEOPARTNER 476612

GIRLS RULE 472709

Grupa Ostoja 457457

HAIRLAB FEDERICO MAHORA 476967

HAIRLAB FM 476969

HAIRLAB 476966
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HF SAFETY 476923

home HS story 476692

HTB 465976

HyperView 476517

i360 SALES AND LOYALTY 475602

IBUAROMA 476806

INDYKPOL SAMO DOBRO KONTROLA 
OD POLA DO STOŁU GWARANCJA  
100% jakości 475470

INWAŁD PARK 476103

ists 476106

JEŻYKI 476661

KaliCard+ 476591

KAMIR 472587

KANAPKA KOPERNIKA COPERNICUS  
SANDWICH 475767

KLINAR 475203

Konsul 477113

KORNIX 476688

KOTWALK 477331

kryształ roztocze 476192

kryształ 476194

Krzepki bez cukru 474450

LA CHEF 466468

LABODIET ŻURAFEM 476502

LAWENDZIAK 477219

leadr 475850

Lody z Jadowa 472775

LOVE MONSTER 476711

Ł Łańcut BROWAR 468728

ŁÓDŹ YOUNG FASHION 474988

M Mauna COSMETICS 475861

MALAGA SANCHEZ HERMANOS 475636

MARMO DESIGN Ceramika Nowa Gala 474702

MATTEO 474602

MedBioStat 476731

MEDICAMEAT 475576

MEGA 476355

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA 473081

Millo di Pasta 473903

MO 473888

MOA 468087

Moda na robótki 475480

MojeSeriale 475589

MOJITO CLUB 472121

Moniqa Passtini 474604

MONTE MARE 473851

mount carameL 476822

MW MUZEUM POLSKIEJ WÓDKI 476281

nail MASTER Cup NMC 477092

NAJLEPSZY - GDY SŁABOŚĆ STAJE SIĘ SIŁĄ 476668

NetGun.pl 477106

NEVADA 476682

NF NEW FINESSE 476603

NOC Z DIZAJN_EM 476153

NORMALNIE WYJĄTKOWY MAGAZYN well 476556

NOWYRYNEKPIERWOTNY 476329

OH! MY PHO 476783

OLD MOUNTAIN 476809

Opti Dexin 477037

Opti Immunis 477039

Opti Liverin 477038

Opti Migren 476634

Opti Natur C 476557

OptiFormula 475675

ORANGADE 476659

ORANŻADA 476733

ORIGINAL AREOS GREEK SPIRIT  
PREMIUM GREEK SPIRIT 475637

OWOCOWY-RAJ SPRÓBUJ TEGO  
CO NAJLEPSZE W NATURZE 475482

OXIDE 475532

P Plasma System 476254

P+E 475656

PALACE Jan Klemens 475528

PAN TABLETKA 477223

PCB 476986

pompoms 476971

preorder 468224

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO  
WARSZAWY 473085

pro academy SCHOOL OF MAKEUP 475707

promar więcej niż standard 475611

Pub Bolek 474618

RADIO WALIZKA 476339

REDTEST Rapid Diagnostic Tests 470552

Restauracja Bohema 474639

REVICORD 475326

RK ATHLETICS 477108

ROMAR 474094

ROMET RAMBLER 476163

S SPATIUM DEVELOPMENT GROUP 476824

sauna CENTRUM 474174

ScholZ 476594

SCRUTINIZER 473667

SealCo 473909

SENSO 474949

SeptOral 474444

SERENADA 476142

Settlink 475550

SHERO 474172

SHOOTER READY 475558

SILESIAPOLIS 475009

SLAVA 474090
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slick 474937

Smaki Indii RESTAURACJA 476592

Soczewkomat 477328

Solebo 476352

Staropolska Strzecha SIERPC 476851

SUOER 475454

SYSTEM 3E 476009

SZ ScholZ 476637

Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina E2 476681

ŚLEDŹ NA ŁAŃCUCHU 476512

Śnieżka Colours of Nature 474911

TAAGLY 476510

TAURON SERWIS 465647

telcoproject 476985

Tenban 477271

TEPLOLUXE 474996

the bat! 476605

the batteries 476740

the cold pressed juices 472914

TOORANK POLSKA 477316

TRADEMARKS SOLUTION 475829

Trap Jungle 477102

T-REX 474351

TUW CUPRUM 476823

UT UTECH TECHNICS 475560

Vegan na Moliera 476472

VEGENAPKA 457122

Vera Puccino 474603

Villmaris 475494

Vinpotaxer 476713

VIPPO 476127

VIPPO 476128

WALMARK Twoje największe wsparcie 476930

Walmark.Twoje największe wsparcie 476929

WAVE CATAMARANS 476786

WebTalk Digital First 476197

WELLBEING OPTIONS 476111

WHYDUCK? craft beer 476988

www.orientarium.pl 476992

YOUR DIAMOND STORY 475475

Z natury najlepsze Miasto i Gmina Wieleń 474898

ZAKŁAD HODOWLI PSTRĄGA MYLOF 472346

Zakład Usługowo transportowy  
ur-Pol 13-330 Krotoszyny 4/2 +48500675814  
Transport Spedycja Logistyka 476665

ZaWiSZa 476482

ZRK 475856

ZZ ZANZARA 475577

ŻUBRÓWKA ŻUBRÓWKA BISON GRASS 475731



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.

601783 HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA NICOLAS ALZI-
ARI HUILERIE de LA MEDELEINE NICE  
(2017 09 28)
CFE: 01.01.01, 05.03.17, 15.01.01, 
25.01.15, 29.01.01

29

656086 BEXLEY (2017 09 21) 18, 25
1088865 CIED (2017 09 25) 9
1180048 KANZ (2017 03 16)

CFE: 27.05.01, 29.01.01 20, 24, 28
1209865 Wiko (2017 08 10)

CFE: 27.05.01 9
1224869 e2 YOUNG ENGINEERS (2017 09 04)

CFE: 15.07.15, 20.05.07, 27.05.10, 27.07.01 41
1275543 Omya Agrocarb (2017 09 25) 1
1283621 Linea Mini (2015 10 13) 11
1292123 AIBox (2017 09 28) 9
1349531 SYNCOTAL (2017 09 26) 5
1368684 lexano (2016 11 09, 2016 10 26) 5, 35
1368747 PICOMAG (2017 06 19, 2016 12 20) 9
1368748 PICOMASS (2017 06 19, 2016 12 20) 9
1368822 CHICK INN (2017 03 20) 29, 35, 36, 39, 40
1368886 URBANTIGER (2017 06 20, 2017 02 21)

CFE: 03.01.04 18, 25
1369000 ENERGY WITHOUT 

BORDERS (2017 07 27)
4, 6, 7, 9, 35, 36, 37, 

39, 42
1369001 energy beyond borders 

(2017 07 27)
6, 7, 9, 35, 36, 37, 

39, 40, 42, 45
1369052 VODKA.ART (2017 07 20, 2017 04 21) 33, 35
1369084 KMC KNOWLEDGE METHOD CONTROL  

(2017 06 15, 2017 03 24)
CFE: 01.15.21, 29.01.13 35, 41, 42, 44

1369100 KINDER JOY (2017 08 04) 28, 30
1369106 oliva (2016 12 16)

CFE: 05.07.19, 26.01.18, 27.03.01, 
27.05.24, 29.01.12

4, 35, 37, 43

1369116 PEARSON (2017 05 12, 2017 04 27) 35, 36, 
38

1369151 W WorkApp (2017 05 22)
CFE: 01.05.01, 27.05.02, 29.01.13 35, 38

1369154 VIGO VELIX (2017 05 31, 2016 12 09) 25, 41
1369218 THEVILLAGE (2017 07 27) 16, 28, 35, 

38, 41, 42
1369235 INVERNO CALDO (2017 03 10, 2016 10 28)

CFE: 01.15.17, 27.05.01 25
1369236 TESLA VODA (2017 07 17) 5, 32
1369258 VARDIANI (2017 03 10)

CFE: 07.01.01, 27.05.11, 29.01.02 33

1369294 FERTISTAR  
(2017 03 23, 2016 12 14)

1, 5, 35

1369308 K-KONTROL (2016 11 07)
CFE: 27.05.01 6, 19, 37, 42

1369317 VAGISOFT (2017 07 04, 2017 06 22) 5
1369318 REWELLFEM (2017 07 04, 2017 06 22) 5
1369319 KLIMEDIX (2017 07 04, 2017 06 28) 5
1369325 Oberkircher Winzer (2017 08 08)

CFE: 07.01.01, 27.05.01 33
1369331 APB (2017 04 24) 7, 12, 16, 37
1369332 POLUX (2017 06 08)

CFE: 28.05.00 5
1369333 PROMESA (2017 06 08)

CFE: 28.05.00 5
1369349 2017 03 27)

CFE: 26.04.04, 26.13.25, 28.03.00 3
1369366 KYGEO (2017 06 22, 2017 06 15)

CFE: 27.05.02 1, 5
1369378 PAOSONELLE (2017 07 04, 2017 06 28) 5
1369379 VAGIRUX (2017 07 04, 2017 06 22) 5
1369382 BELLAFEMY (2017 07 04, 2017 06 28) 5
1369391 LASIKA (2017 07 31)

CFE: 27.05.01 14
1369393 MAGIC PANDA INTERNATIONAL 

(2017 07 31)
35

1369397 ZJLONGWIN FURNITURE (2017 07 31)
CFE: 24.17.02, 27.05.01 20

1369445 LIBITU (2017 03 27)
CFE: 24.13.25 3

1369453 SPERCO (2017 05 30)
CFE: 26.11.03, 27.01.02, 29.01.13 5, 35

1369454 MYCOND (2017 07 17, 2017 03 24) 7, 9, 11, 
35

1369466 Amograce (2017 07 25, 2017 02 14) 41, 44
1369468 Lakerta (2017 06 26)

CFE: 27.05.01 25
1369474 BIOWIN INTEGRATED SOLUTIONS  

(2017 07 07)
CFE: 05.03.11, 27.03.01, 
27.05.01, 29.01.12

1, 5, 31

1369479 Haida (2017 07 31)
CFE: 27.05.17 6

1369491 Eleganz (2017 08 07, 2017 07 25)
CFE: 05.03.04, 05.07.10, 27.05.01 33

1369504 Shy (2017 08 16, 2017 02 21) 31
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1369577 KATERINA KERSEY DESIGN  
(2017 05 10, 2017 02 22)
CFE: 09.01.10, 26.01.12, 27.05.01 35, 41, 

42, 45
1369581 Va (2017 05 18, 2017 02 22)

CFE: 26.13.01 29, 30
1369652 Brooksfield (2017 06 15)

CFE: 07.01.18 31
1369668 ENERGY DRINK SUPER SPORT  

(2017 07 31, 2017 03 20)
CFE: 02.07.02, 25.01.19, 25.07.07, 27.05.17, 
29.01.14

32

1369672 VILLA GEMMA (2017 06 23) 33
1369851 Goldeer 1981 (2017 07 06)

CFE: 03.04.07, 26.15.25, 27.05.02, 28.03.00 5

1369908 THE WORLD CHILDREN WINNERS’ GAMES 
(2017 07 07, 2017 04 14)
CFE: 02.07.23, 29.01.15 36, 41

1369914 Sergio Stefano (2017 07 18) 25, 26, 35, 
40, 42

1369924 lcose (2017 08 08) 9

1369930 PERIODIZAO TCTICA P.T. BY VTOR FRADE 
(2017 07 24)
CFE: 21.03.01, 27.05.10 41

1369939 TOCKr (2017 07 19, 2017 06 07)

CFE: 27.05.01 9, 14, 18, 25

1369969 Wild inside fan (2017 07 03)

CFE: 03.01.01 32



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1275543, 1369294, 1369366, 1369474 

3  1369349, 1369445 

4  1369000, 1369106 

5  1349531, 1368684, 1369236, 1369294, 1369317, 1369318, 1369319,
 1369332, 1369333, 1369366, 1369378, 1369379, 1369382, 1369453,
 1369474, 1369851 

6  1369000, 1369001, 1369308, 1369479 

7  1369000, 1369001, 1369331, 1369454 

9  1088865, 1209865, 1292123, 1368747, 1368748, 1369000, 1369001,
 1369454, 1369924, 1369939 

11  1283621, 1369454 

12  1369331 

14  1369391, 1369939 

16  1369218, 1369331 

18  656086, 1368886, 1369939 

19  1369308 

20  1180048, 1369397 

24  1180048 

25  656086, 1368886, 1369154, 1369235, 1369468, 1369914, 1369939 

26  1369914 

28  1180048, 1369100, 1369218 

29  601783, 1368822, 1369581 

30  1369100, 1369581 

31  1369474, 1369504, 1369652 

32  1369236, 1369668, 1369969 

33  1369052, 1369258, 1369325, 1369491, 1369672 

35  1368684, 1368822, 1369000, 1369001, 1369052, 1369084, 1369106,
 1369116, 1369151, 1369218, 1369294, 1369393, 1369453, 1369454,
 1369577, 1369914 

36  1368822, 1369000, 1369001, 1369116, 1369908 

37  1369000, 1369001, 1369106, 1369308, 1369331 

38  1369116, 1369151, 1369218 

39  1368822, 1369000, 1369001 

40  1368822, 1369001, 1369914 

41  1224869, 1369084, 1369154, 1369218, 1369466, 1369577, 1369908,
 1369930 

42  1369000, 1369001, 1369084, 1369218, 1369308, 1369577, 1369914 

43  1369106 

44  1369084, 1369466 

45  1369001, 1369577



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.

469946 Cirrus Design Corporation
2017 08 22 36, 39

467716 Società Italo Britannica L. Manetti-H.  
Roberts & C.p.A.
2017 08 21 3, 5

468003 Lotte WEDEL
2017 08 22 30

468144 HOLA S.L.
2017 09 05 35

471205 GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA
2017 10 09 1, 4, 7, 9, 11, 12, 17, 35

470376 WITTCHEN Sp. z o.o.
2017 10 11 18, 35

471997 KOKSZTYS KANCELARIA PRAWA  
GOSPODARCZEGO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017 10 10 35, 36, 37, 41, 45

472052 NANSO GROUP OY
2017 10 13 25, 26

470661 ”MEDIA CORPORATION” Spółka z o.o.
2017 10 12 28, 29

470354 VERONA PRODUCTS PROFESSIONAL SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 10 09 3, 26, 35, 44

470674 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN  
SPÓŁKA AKCYJNA
2017 10 17 3, 16, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 

34, 35, 36, 39, 42, 43



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1349728 Hipp & Co
2017 10 11 5, 25, 29, 30, 35, 41, 43, 44

1351639 ENERGY BEVERAGES LLC
2017 10 17 34
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