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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 6 listopada 2017 r. Nr ZT45

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) 458749 (220) 2016 07 06
 (310) 416545 (320) 2016 04 11 (330) PK
(731) TOP TECHNOLOGIES LIMITED, Londyn, GB
(540) TOP.COM
(510), (511) 16 publikacje drukowane, książki, arkusze z nuta-
mi w formie drukowanej, czasopisma [periodyki], druki, foto-
grafie, materiały biurowe.

(210) 461063 (220) 2016 09 02
(731) LOOK POŻYCZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) rockefeller.

(531) 02.09.14, 26.01.01, 26.01.06, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 36 pożyczki (usługi finansowe), kredyty ratalne, 
usługi finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, zarzą-
dzanie finansowe, doradztwo finansowe, informacje finanso-
we, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, sponsoro-
wanie finansowe, umowy kredytowe połączone ze sprzedażą 
ratalną [umowy kredytowe], zarządzanie finansami, agencje 
ściągania należności, analizy finansowe, transakcje finansowe.

(210) 464692 (220) 2016 12 02
(731) BR KONESER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) KONESER BROWAR REGIONALNY WYSOKA JAKOŚĆ 

PREMIUM Nadbużańskie niefiltrowane PIWO JASNE 
BUG - RAJ DLA TURYSTY

(531) 05.11.15, 06.03.14, 07.11.01, 25.01.15, 26.01.01, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.13

(510), (511) 32 piwo.

(210) 465595 (220) 2016 12 23
(731) KACZMAREK ANNA, Łódź
(540) AUTOLINE PRODUCTS

(531) 18.01.09, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki samochodowe, oleje czyszczące, środki do czyszcze-
nia pojazdów, 12 pojazdy, urządzenia do poruszania się na lą-
dzie, części i akcesoria do pojazdów lądowych, sprzęt oraz 
akcesoria antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów.

(210) 465909 (220) 2017 01 03
(731) FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO PROGRES, 

Bystrzyca Kłodzka
(540) wołowina sudecka KLASTER

(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.04.02, 03.04.13, 25.03.01, 26.01.15
(510), (511) 29 świeże, konserwowane, suszone, mrożone, 
gotowane i pasteryzowane mięso wołowe i wyroby z mię-
sa wołowego zawarte w tej klasie, w tym konserwy mięsne, 
również z dodatkiem warzyw, potrawy na bazie mięsa woło-
wego, pasztety mięsne z mięsa wołowego, ekstrakty mięsne 
z mięsa wołowego, wyroby mięsno - wędliniarskie wołowe, 
wędliny, wyroby garmażeryjne mięsne z wołowiny, produkty 
na bazie mięsa wołowego, kiełbasy z wołowiną, paszteciki 
z wołowiną, pierożki mięsne z wołowiną.
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(210) 465910 (220) 2017 01 03
(731) FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO PROGRES, 

Bystrzyca Kłodzka
(540) wołowina sudecka KLASTER

(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.04.02, 03.04.13, 25.03.01, 26.01.15
(510), (511) 29 świeże, konserwowane, suszone, mrożone, 
gotowane i pasteryzowane mięso wołowe i wyroby z mię-
sa wołowego zawarte w tej klasie, w tym konserwy mięsne, 
również z dodatkiem warzyw, potrawy na bazie mięsa woło-
wego, pasztety mięsne z mięsa wołowego, ekstrakty mięsne 
z mięsa wołowego, wyroby mięsno - wędliniarskie wołowe, 
wędliny, wyroby garmażeryjne mięsne z wołowiny, produkty 
na bazie mięsa wołowego, kiełbasy z wołowiną, paszteciki 
z wołowiną, pierożki mięsne z wołowiną.

(210) 466281 (220) 2017 01 16
(731) KAZIMIERCZAK HUBERT, Osowiec;  

NOWAKOWSKI MARCIN, Jaktorów-Kolonia
(540) Zenek ENERGY DRINK Król jest tylko jeden

(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 24.17.02, 25.07.07, 26.04.03
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, koktajle bezalkoho-
lowe, aperitify bezalkoholowe, napoje energetyczne, napoje 
izotoniczne, napoje niegazowane, napoje gazowane, 33 na-
poje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 35 wydawanie i publi-
kowanie tekstów, wypowiedzi i nagranych nośników zapisu 
dźwięku i obrazu w celach promocyjnych i reklamowych, 
przygotowywanie, prowadzenie i organizacja festynów, 
pokazów, wystaw, imprez plenerowych i klubowych, degu-
stacji towarów, w tym napojów bezalkoholowych, koktajli 
bezalkoholowych, aperitifów bezalkoholowych, napojów 
energetycznych, napojów izotonicznych, napojów niega-
zowanych, napojów gazowanych, napojów alkoholowych 
w celach reklamowych, promocyjnych i handlowych, sprze-
daż powyższych towarów także w ramach sklepu interneto-
wego, pośrednictwo handlowe, rozpowszechnianie reklam, 
materiałów reklamowych, ogłoszeń, rozpowszechnianie in-
formacji handlowych, dostarczanie informacji handlowych 
także za pośrednictwem środków elektronicznych, reklama, 
promocja.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 466535 (220) 2017 01 24
(731) TADEO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) 

(531) 03.13.08, 26.04.02, 26.04.16
(510), (511) 16 afisze, plakaty, aktówki, akwarele, artykuły biu-
rowe, atrament, biuletyny informacyjne, bloki, broszury, cyrkle 
kreślarskie, ekierki do rysowania, etykiety z papieru lub kartonu, 
grafity do ołówków, gumki do ścierania, indeksy, skorowidze, 
kalendarze, karton, katalogi, klamerki, klipsy do papieru, kleje 
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, klip-
sy do piór i długopisów, koperty, korektory w płynie, korektory 
w taśmie, kreda do pisania, książki, linijki rysownicze, materiały 
do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, ma-
teriały piśmienne, nalepki, naklejki, notatniki [notesy], obsadki 
do piór, okładki, obwoluty, ołówki, ołówki na grafit [ołówki au-
tomatyczne], papier, papier do pisania [listowy], papier w arku-
szach [artykuły piśmienne], pastele [kredki], pióra i długopisy, 
pióra kulkowe, pióra ze stali, podkładki na biurko, podstawki 
do długopisów i ołówków, pojemniki na ołówki, przybory 
szkolne, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, pu-
dełka kartonowe lub papierowe, pudełka na pióra, rysunki, 
segregatory na luźne kartki, skoroszyty, spinacze do papieru, 
stalówki, szyldy z papieru lub z kartonu, taśma klejąca, teczki 
z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], 
temperówki do ołówków elektryczne lub nieelektryczne, tor-
by papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z pa-
pieru lub tworzyw sztucznych, wieczne pióra, wkłady atra-
mentowe, wyroby przeznaczone do wymazywania, zakładki 
do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zeszyty do pisania 
lub rysowania, zszywacze [artykuły biurowe], zszywki biurowe.

(210) 466731 (220) 2017 01 26
(731) GÓRECKI PAWEŁ FIRMA USŁUGOWA, Wrocław
(540) PERRA

(531) 27.05.01, 27.05.12, 03.01.08
(510), (511) 41 organizowanie konkursów dla psów, organizo-
wanie pokazów psów, szkolenie psów przewodników dla osób 
niewidomych, nauczanie pielęgnacji zwierząt domowych, 
nauka tresury zwierząt, organizowanie wystaw zwierząt, po-
kazy zwierząt, organizowanie imprez sportowych i konkursów 
z udziałem zwierząt, świadczenie usług w zakresie ćwiczeń dla 
zwierząt, trening posłuszeństwa dla zwierząt, tresura zwierząt, 
43 hotele dla zwierząt, hotele dla zwierząt domowych.

(210) 466748 (220) 2017 01 26
(731) GMINA WOLBROM, Wolbrom
(540) 
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(531) 24.01.05, 24.01.08, 02.01.01, 02.01.23, 24.09.03, 24.09.11, 
29.01.14

(510), (511) 14 medale, medaliony, breloki, breloczki, brelocz-
ki ozdobne do kluczy, emblematy, zegarki, koperty do zegar-
ków, zegary, spinki do krawatów, łańcuszki, spinki do mankie-
tów, ozdoby do mundurów z metali szlachetnych, statuetki, 
16 adresatki, afisze, plakiety, znaczki pocztowe, almanachy, 
plakaty, albumy, bilety, artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, 
przybory do pisania, koszulki na dokumenty, przyciski do pa-
pieru, bloczki do pisania, broszury informacyjne, nalepki, no-
tesy, notatniki, długopisy, ołówki, podstawki do długopisów 
i ołówków, temperówki, wieczne pióra, kredki, pędzle, akwa-
rele, chorągiewki papierowe, obwoluty, okładki papierowe 
na dokumenty, segregatory, fotografie, ramki na fotografie, ka-
lendarze, karty pocztowe, publikacje o tematyce samorządo-
wej i dokumentujące dzieje życia lokalnej społeczności, czaso-
pisma, gazety i dzienniki o tematyce samorządowej i lokalnej, 
podręczniki i książki o tematyce samorządowej i dokumen-
tujące dzieje życia lokalnej społeczności, zakładki od książek, 
fotografie, papier listowy, pudełka kartonowe lub papierowe, 
zszywki biurowe, 24 sztandary, chorągwie, chorągwie każde-
go typu, flagi, 25 odzież, obuwie, nakrycia, mundury, kurtki, 
bluzy, podkoszulki, T-shirty, koszule, bluzki, pulowery, krawa-
ty, rękawiczki, marynarki, spodnie, garnitury, kamizelki, bezrę-
kawniki, buty, półbuty, paski pantofle, klapki, sandały, getry, 
czapki, czapki z daszkiem, odzież sportowa, stroje i kostiumy 
do pływania, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, nausz-
niki, palta, peleryny, skarpetki, żakiety, pasy i paski z materiałów 
tekstylnych, 35 usługi promocji i reklamy w szczególności re-
gionu, walorów turystycznych, przedsiębiorczości i zasobów 
personalnych społeczności lokalnej, reklama billboardowa, 
reklama korespondencyjna, reklama prasowa, ogłoszenia re-
klamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy 
towarów, prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i re-
klamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, usługi 
doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie doradztwa 
zarządzania personelem, analizy kosztów, analizy rynkowe, 
audyt, badanie opinii publicznej, powielanie dokumentów, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wy-
szukiwanie i sortowanie danych w bazach danych, doradztwo 
personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór 
personelu za pomocą metod psychotechnicznych, 41 usługi 
edukacyjne, kształcenie praktyczne, informacja o edukacji, do-
skonalenie zawodowe, doradztwo zawodowe, organizowanie 
i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
zjazdów, posiedzeń, organizowanie imprez plenerowych, or-
ganizowanie imprez okolicznościowych, organizowanie im-
prez integracyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, or-
ganizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie loterii, 
organizowanie wystaw kulturalnych, informacja o wypoczyn-
ku, usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi artystyczne, 
usługi konferansjerów, usługi impresariów, usługi animatorów, 
imprezy sportowe, organizowanie zawodów sportowych, 
usługi związane z organizacją wypoczynku, wypożyczanie 
sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu rozrywkowego, 
organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym i roz-
rywkowym, wynajmowanie terenów o przeznaczeniu sporto-
wym i rozrywkowym, wypożyczanie dekoracji, komputerowe 
przygotowywanie materiałów do publikacji, publikowanie 
książek, pisanie tekstów o tematyce edukacyjnej, produkcja 
filmów o tematyce edukacyjnej, produkcja programów i au-
dycji radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, planowanie przebiegu przyjęć, tłumaczenia tek-
stów innych niż reklamowe, ustanawiania i wręczania nagród 

za zasługi na rzecz samorządu terytorialnego i społeczności 
lokalnej, 45 usługi prawnicze, usługi doradztwa w zakresie 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa lokalowego, 
mieszkaniowego, budowlanego, reprezentowanie interesów 
prawnych pracowników, opracowywanie przedsięwzięć do-
tyczących usług w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych 
osób i grup społecznych, przygotowywanie opinii i ekspertyz 
prawnych, badania prawne.

(210) 466763 (220) 2017 01 27
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska

(540) polędwica z pasieki
(510), (511) 29 mięso, wędliny.

(210) 466770 (220) 2017 01 27
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska

(540) szynka z pasieki
(510), (511) 29 mięso, wędliny.

(210) 468608 (220) 2017 03 08
(731) ORZECHOWSKI WŁODZIMIERZ, Łupiny
(540) od 1862, Orzechowscy GOSPODARSTWO  

ROLNE JASTRZĘBIE KĄTY

(531) 06.07.04, 06.07.08, 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01
(510), (511) 29 filety rybne, galaretki rybne, gotowe dania wa-
rzywne, jaja, karp (nieżywy), mleko, pikle, potrawy rybne, pro-
dukty z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, przetworzo-
ne owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin 
strączkowych), ryby, ryby przetworzone ślimaki do spożycia 
dla ludzi, tołpygi białe do spożycia dla ludzi, zupy, żywność 
przygotowywana z ryb, 31 grzyby, zboże nieprzetworzone, 
świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, płody rolne i z akwa-
kultury, produkty ogrodnicze i leśne, karp (żywy).

(210) 470854 (220) 2017 04 24
(731) KWELLA RAFAŁ IGAL GROUP, Łódź
(540) ZARINA

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna 
osobista.
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(210) 470856 (220) 2017 04 24
(731) SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 

W GLIWICACH, Gliwice
(540) HOTEL GLIWICE

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.03.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 
29.01.06, 29.01.08

(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tym-
czasowe zakwaterowanie.

(210) 470882 (220) 2017 04 25
(731) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 471163 (220) 2017 06 20
(731) WILK-ŚLUSARCZYK SYLWIA, Radom
(540) WILKIdwa fashion design sukienkowo  

www.wilkidwa.pl

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.24, 02.03.05, 02.03.06, 26.01.14, 
03.07.01, 25.01.19

(510), (511) 25 długie luźne stroje, gorsety, kołnierzyki przy-
pinane, koszule, kurtki [odzież], odzież gotowa, odzież z imi-
tacji skóry, okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, paski 
[odzież], pelerynki, spódnice, spódnico-spodenki, sukien-
ka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, 
40 szycie odzieży na miarę.

(210) 471593 (220) 2017 05 12
(731) KULESZA RADOSŁAW K&L, Wyszków
(540) 0101 giganci programowania

(531) 02.09.25, 16.03.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.01, 
29.01.06

(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, 41 usługi 
edukacyjne.

(210) 471999 (220) 2017 05 22
(731) PRAKTIKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza
(540) PRAKTIKER
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w przemyśle, pracach 
naukowych, rolnictwie ogrodnictwie i leśnictwie, mieszan-
ki do gaszenia ognia, preparaty do odpuszczania i lutowa-
nia, preparaty chemiczne do konserwowania artykułów 
spożywczych, środki garbarskie, kleje do celów przemysło-
wych, detergenty przeznaczone dla procesów produkcyj-
nych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone 
dla przemysłu, podłoża hodowlane, nawozy i środki che-
miczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i dru-
kowania, skrobia przeznaczona dla procesów produkcyj-
nych i przemysłu, sole do celów przemysłowych, środki fil-
tracyjne chemiczne i niechemiczne zawarte w tej klasie, 
substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce 
naturalne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, żywice 
sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, 2 farby, pokosty, 
lakiery, środki zabezpieczające przed rdzą i przed psuciem 
się drewna, barwniki, bejce, żywice naturalne w stanie suro-
wym, metale w postaci folii i proszku dla malarzy, dekorato-
rów, drukarzy i artystów, koloranty, pigmenty i tusze, po-
włoki, rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników 
i tuszów, 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki 
toaletowe, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i poler-
skie, środki wybielające i inne substancje stosowane w pra-
niu, mydła, produkty perfumeryjne, kosmetyki, lotiony 
do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
środki do czyszczenia zębów, preparaty do pielęgnacji 
zwierząt, 4 energia elektryczna, mieszaniny pochłaniające 
kurz, nawilżające i wiążące, paliwa i materiały oświetlenio-
we, smary, przemysłowe tłuszcze i oleje, woski i płyny świe-
ce i knoty do oświetlenia, 5 preparaty i artykuły do tępienia 
szkodników, pestycydy, fungicydy, herbicydy, preparaty 
i artykuły higieniczne, suplementy diety i preparaty diete-
tyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, preparaty farmaceutyczne 
i weterynaryjne, żywność dla niemowląt, plastry, środki 
opatrunkowe, dezynfektanty, 6 drobne wyroby metalowe, 
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metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe 
konstrukcje i budynki przenośne, metalowe materiały i ele-
menty budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały 
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półprodukta-
mi, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowa-
nia, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metale 
nieszlachetne i ich stopy, materiały z metalu do trakcji kole-
jowych, kable nieelektryczne i drut z metali nieszlachet-
nych, metalowe przewody i rury, sejfy, rudy metali, 7 dys-
trybutory automatyczne, generatory elektryczności, 
maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny 
rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wy-
dobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i wentylato-
ry, roboty przemysłowe, urządzenia do przenoszenia 
i transportu, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące 
i piorące, maszyny do obróbki metalu, drewna i tworzyw 
sztucznych, maszyny do przemysłu chemicznego, rolnic-
twa, górnictwa, maszyny włókiennicze, maszyny dla prze-
mysłu spożywczego, napędy i silniki (inne niż do pojazdów 
lądowych), sprzężenie maszynowe i części składowe prze-
kładni (z wyjątkiem pojazdów lądowych), narzędzia rolni-
cze inne niż o napędzie ręcznym, inkubatory do jaj, auto-
matyczne maszyny sprzedające, 8 broń sieczna i obuchowa, 
podnośniki, przybory do higieny i pielęgnacji urody dla lu-
dzi i zwierząt, przyrządy do przygotowywania żywności, 
noże kuchenne i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, 
ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki mate-
riałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, ręczne narzę-
dzia i urządzenia do celów rolniczych, ogrodniczych i leśni-
czych, do budowy maszyn, aparatów i pojazdów, a także 
techniki budowlanej, wyroby nożownicze, brzytwy, 9 urzą-
dzenia i przyrządy elektryczne, do pomiaru wagi, spraw-
dzające (nadzorcze), do ratowania życia i do nauczania, 
urządzenia i przyrządy przewodzące, przełączania, trans-
formujące, akumulatorowe i kontrolno - sterujące, urządze-
nia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki informacji, dyski z nagrania-
mi, mechanizmy do aparatów uruchamianych żetonami, 
kasy rejestrujące, maszyny liczące, urządzenia do przetwa-
rzania informacji i komputery, urządzenia do gaszenia 
ognia, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, przy-
rządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźni-
ki i kontrolery, sprzęt do nurkowania, urządzenia do badań 
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i sy-
mulatory, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki 
za pomocą energii elektrycznej, urządzenia nawigacyjne, 
naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i karto-
graficzne, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, 
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, mul-
timedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach infor-
macje i dane, 11 akcesoria zabezpieczające i do regulacji 
instalacji wodnych i gazowych, filtry do użytku przemysło-
wego i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej, 
instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia 
do chłodzenia i zamrażania, instalacje i urządzenia 
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania po-
wietrza, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopa-
trywania w wodę i sanitacji, oświetlenie i reflektory oświe-
tleniowe, palniki, bojlery i podgrzewacze, przewody 
i urządzenia do transportu gazów spalinowych, urządzenia 
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywno-
ści i napojów, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użyt-

ku osobistego, urządzenia do wytwarzania pary, urządze-
nia do opalania się, zapalniczki i zapalarki, 12 pojazdy 
i środki transportu, 13 broń i amunicja, materiały i urządze-
nia wybuchowe inne niż broń, pociski, ognie sztuczne, 
14 biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, perły, 
metale szlachetne i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki 
oraz zawieszki do nich, przyrządy do mierzenia czasu, przy-
rządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, pudełka 
na biżuterię i pudełka na zegarki, 16 materiały introligator-
skie, fotografie, artykuły papiernicze, materiały przylepne 
do papieru listowego lub do użytku domowego, maszyny 
do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały 
instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem urządzeń), taśmy 
drukarskie, matryce do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz 
figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, kleje 
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, 
materiały drukowane, materiały filtracyjne z papieru, mate-
riały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmien-
ne i wyposażenie edukacyjne, papier i karton, tektura, to-
rebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 17 artykuły 
i materiały izolacyjne i zabezpieczające, giętkie rury, rurki, 
węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposa-
żenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, plomby, 
uszczelki i wypełnienia, kauczuk, gutaperka, guma, azbest, 
mika, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej do użytku 
w produkcji, materiały uszczelniające i ochronne, rury dre-
nażowe niemetalowe, 18 laski, kijki marszowe i trekkingo-
we, parasole i parasolki, walizy, torby podróżne, torby, port-
fele i inne artykuły służące do przenoszenia, wyroby 
rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, skóra i imitacja skóry, 
skóra zwierzęca, skóra surowa, uprząż i wyroby siodlarskie, 
19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, nie-
metalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, rury 
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, 
pak i bitumy, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich ma-
teriałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej klasie, 
pomniki niemetalowe, 20 lustra, ramy do obrazów, budy, 
kojce i legowiska dla zwierząt domowych, drabiny i rucho-
me schody, niemetalowe, meble i akcesoria meblowe wy-
posażenia domu, plansze, stoiska wystawowe i oznakowa-
nie, niemetalowe, pojemniki, i spinacze i uchwyty do nich, 
niemetalowe, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i deko-
racje wykonane z takich materiałów jak drewno, wosk, gips 
lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 21 przybory 
kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, sprzęt 
i artykuły do sprzątania i czyszczenia, statuetki, figurki, ta-
bliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów jak por-
celana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, szczotki 
i inne artykuły do czyszczenia, materiały do wyrobu szczo-
tek, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące pół-
produktem, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojem-
niki, przybory kuchenne lub gospodarstwa domowego 
oraz pojemniki (nie z metali szlachetnych lub pokryte nimi), 
grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli dla malarzy), 
wyroby szklane, porcelana i wyroby ceramiczne zawarte 
w tej klasie, 22 materiały do wyściełania i wypychania, nie-
przetworzone włókna tekstylne i ich zamienniki, liny, sznur-
ki, sieci, namioty, markizy, plandeki, żagle, worki i torby za-
warte w tej klasie, włókna surowe włókiennicze, 24 materiały 
tekstylne do filtrowania, wyroby tekstylne i substytuty wy-
robów tekstylnych, narzuty na łóżka i obrusy, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 27 materiały do pokrywania pod-
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łóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, pokrycia 
ścian i sufitów, dywany, kobierce, dywaniki, maty i wykładzi-
ny, linoleum, obicia ścienne nie z materiałów tekstylnych, 
tapety ścienne z materiałów tekstylnych, 28 dekoracje 
świąteczne i sztuczne choinki, gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy, wyposażenie placów zabaw i wesołych miaste-
czek, artykuły gimnastyczne i sportowe, 31 płody rolne 
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, ściółka dla 
zwierząt, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, zboża, 
owoce i warzywa świeże, ziarna, naturalne rośliny i kwiaty, 
artykuły spożywcze dla zwierząt, słód, 34 artykuły do użyt-
ku z tytoniem, tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytu-
ty tytoniu), waporyzatory osobiste i papierosy elektronicz-
ne oraz aromaty i płyny do nich, zapałki, artykuły dla 
palaczy, 35 reklama, usługi w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, administrowanie działalności handlo-
wej, czynności biurowe, usługi sprzedaży oraz handel deta-
liczny artykułami budowlanymi, konstrukcyjnymi, dla 
majsterkowiczów, ogrodniczymi i innymi wyrobami kon-
sumpcyjnymi dla branży „zrób to sam”, 37 usługi budowla-
ne, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, wypoży-
czanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych 
i służących do rozbiórki, zwalczanie szkodników i dezynfek-
cja, naprawa urządzeń budowlanych, dla majsterkowiczów 
i ogrodniczych, usługi instalacyjne w zakresie: alarmów, 
zamków i kas pancernych, systemów HVAC (ogrzewanie, 
wentylacja, klimatyzacja), sieci wodno-kanalizacyjnych, 
wind, dźwigów, urządzeń telekomunikacyjnych, folii okien-
nych, szkła okiennego/drzwiowego/cieplarnianego, ruszto-
wań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, 
40 produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie 
wykonanych elementów, obróbka i przetwarzanie materia-
łów: drewno, metale, tworzywa sztuczne, tkaniny, papier, 
obróbka tekstyliów, skóry i futer, recykling i uzdatnianie od-
padów, uzdatnianie i oczyszczanie powietrza i wody, wy-
twarzanie energii, drukowanie, wywoływanie zdjęć i fil-
mów, powielanie nagrań audio i video, 42 testowanie, 
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi na-
ukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w za-
kresie technologii informacyjnych, 43 tymczasowe zakwa-
terowanie, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, 
hotele dla zwierząt, 44 usługi w zakresie rolnictwa, akwa-
kultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi weterynaryjne, 
usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi w zakresie hi-
gieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi, 45 usługi prawne, usługi w zakresie 
zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(210) 472442 (220) 2017 06 01
(731) MAJKA MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWE DINO M.MAJKA 
WYTWÓRNIA GALANTERII DLA ZWIERZĄT, Zawonia

(540) DINO M.Majka

(531) 03.01.08, 26.01.15, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 18 galanteria dla zwierząt domowych, smycze, 
smycze skórzane, smycze gumowane, obroże, obroże skó-
rzane, obroże przeciw insektom, kagańce, kagańce skórzane, 
szelki dla psów, linki z regulacją długości do prowadzenia 
zwierząt domowych, odzież dla zwierząt domowych, gryzaki 
dla zwierząt domowych na przykład bawełniane.

(210) 472536 (220) 2017 06 05
(731) BRYCHCY ARTUR CHILLIAPARTAMENTY, Kołobrzeg
(540) CHILLI CHILLIAPARTAMENTY.PL

(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości wynajem, 
wynajem nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem za-
kwaterowania, organizowanie najmu nieruchomości na wy-
najem, wynajem mieszkań, studio, pokoi, wynajem i dzier-
żawa zakwaterowania stałego, 43 wynajem zakwaterowania 
na urlop, wynajem zakwaterowania tymczasowego w do-
mach i mieszkaniach wakacyjnych.

(210) 472777 (220) 2017 06 09
(731) Cobi GmbH, Osnabrück, DE
(540) SMALL ARMY

(531) 20.05.15, 20.05.16, 24.15.21, 27.05.01, 24.11.25, 29.01.14
(510), (511) 9 gry komputerowe w formie programów 
komputerowych na nośnikach, oprogramowanie gier kom-
puterowych do pobrania, oprogramowanie do gier wideo, 
oprogramowanie edukacyjne, publikacje elektroniczne, 
16 torby papierowe do pakowania, torby z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, torby na prezenty, papier do pako-
wania, pudełka kartonowe, pudełka papierowe, materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, artykuły piśmiennicze, 
przybory szkolne, publikacje drukowane, albumy, czasopi-
sma, książki, książeczki, komiksy, kalendarze, naklejki, zakładki 
do książek, plakaty, rysunki, koperty, kartki okolicznościowe, 
ozdoby z papieru na przyjęcia, druki zaproszeń, papierowe 
ozdoby, materiały do modelowania, materiały do rysowa-
nia, 28 zabawki, zabawki ruchome, zabawki interaktywne, 
zabawki mobilne, maskotki, klocki, lalki, figurki do zabawy, 
figurki zabawkowe do kolekcjonowania, gry towarzyskie, gry 
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elektroniczne inne niż telewizyjne, gry planszowe, papiero-
we czapeczki na przyjęcia, maski papierowe, artykuły spor-
towe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe.

(210) 473609 (220) 2017 07 01
(731) KOCWA ŁUKASZ F.H.U., Kraków
(540) Caféleon caféleon

(531) 03.11.10, 03.11.24, 26.01.04, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi świadczone przez restauracje i inne 
placówki gastronomiczne, przygotowywanie i dostarczanie 
żywności do odbiorców, catering, prowadzenie sklepów 
i hurtowni z wyrobami piekarniczymi, cukierniczymi, słody-
czami, kawą, usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej i/lub 
hurtowej oraz za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w tym Internetu wyrobów piekarniczych, cukierniczych, sło-
dyczy, przetworów zbożowych, kawy.

(210) 473947 (220) 2017 07 11
(731) WAW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) Fiesta i Siesta
(510), (511) 41 usługi związane z nauczaniem i rozrywkami 
i rekreacją, usługi klubowe, usługi rozrywkowe, organizo-
wanie balów, organizowanie konkursów edukacyjnych oraz 
rozrywkowych, organizowanie spektakli i zawodów spor-
towych, 43 bary szybkiej obsługi, restauracje, restauracje 
samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, usługi barowe, kawiarnie, 
wynajmowanie sal na posiedzenia, wypożyczanie urządzeń 
do gotowania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stoło-
wej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, przygoto-
wywanie żywności i napojów na zamówienie oraz ich dosta-
wa, bary, bary przekąskowe, oferowanie żywności i napojów 
dla gości, puby, restauracje oferujące dania na wynos, restau-
racje serwujące delikatesy, serwowanie jedzenia i napojów, 
serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie napojów 
i żywności dla gości, snack-bary, usługi barów piwnych, 
usługi barowe, usługi ogródków piwnych, usługi restauracji 
szybkiej obsługi, usługi restauracyjne, usługi w zakresie go-
towania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usłu-
gi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie 
pubów, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
usługi świadczone przez bary bistro, usługi degustacji win 
(dostarczanie napojów).

(210) 474229 (220) 2017 07 17
(731) AVER SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Esthetic Room

(531) 29.01.12, 27.05.01, 25.01.25
(510), (511) 5 produkty kosmetyczne do użytku zewnętrz-
nego, 41 szkolenia kosmetyczne, 44 usługi kosmetyczne.

(210) 474231 (220) 2017 07 17
(731) HAUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMADYTOWA, 
Warszawa

(540) RENOSTAV
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety.

(210) 474264 (220) 2017 07 18
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice
(540) DRAŻE WIKING kakaowe WADOWICE skawa

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.02, 
26.01.18, 02.01.02, 02.01.04, 23.01.01, 18.03.01, 24.01.25, 
25.01.15, 08.01.22, 08.01.23

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, draże.
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(210) 474266 (220) 2017 07 18
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice
(540) DRAŻE KSIĘŻNICZKA jogurtowe o smaku 

truskawkowym WADOWICE skawa

(531) 02.03.04, 02.03.07, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 
27.05.24, 05.07.08, 08.01.22, 07.01.01, 25.01.15

(510), (511) 30 słodycze-draże.

(210) 474327 (220) 2017 07 18
(731) TESCO (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) TESCO e-zakupy

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.11, 18.01.07, 18.01.23, 
19.01.12

(510), (511) 3 preparaty do prania, wybielacze stosowane 
w pralnictwie, środki wybielające stosowane w pralnictwie 
(ultramaryna), amoniak [alkalia lotne] stosowany jako deter-
gent, preparaty do prania chemicznego, olejek terpentyno-
wy [preparat odtłuszczający], terpentyna do odtłuszczania, 
preparaty do odtłuszczania inne niż do użytku w procesach 
produkcyjnych, mydła, produkty perfumeryjne, aromaty [olej-
ki eteryczne], olejki eteryczne, esencje eteryczne, kosmetyki, 
płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, środki 
do czyszczenia zębów, 9 programy komputerowe [oprogra-
mowanie do pobrania], aplikacje komputerowe do pobrania, 
programy komputerowe nagrane, 16 papier, karton, nalepki, 
naklejki [materiały piśmienne], chusteczki do nosa [papiero-
we], etykiety z papieru lub kartonu, kleje do materiałów pa-
pierniczych lub do użytku domowego, papier higieniczny, 
pudełka z papieru lub kartonu, torby papierowe, ulotki, afisze, 
plakaty, afisze, plakaty z papieru i kartonu, serwetki stołowe 
papierowe, materiały drukowane, materiały do introligator-
stwa, płótno introligatorskie, urządzenia i maszyny do introli-
gatorstwa [sprzęt biurowy], fotografie [wydrukowane], ma-
szyny do pisania, biurowe maszyny do stemplowania, mate-
riały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 

chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, 
folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie z bąbel-
kami z tworzywa sztucznego do opakowywania, formularze 
[blankiety, druki], artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], arku-
sze celulozy regenerowanej do owijania, czcionki drukarskie, 
bloki [artykuły papiernicze], 21 formy i foremki [przybory ku-
chenne], garnki, pędzle kuchenne, pojemniki do użytku do-
mowego lub kuchennego, przybory kuchenne, przybory ku-
chenne nieelektryczne, rękawice kuchenne, przenośne po-
jemniki chłodzące, nieelektryczne, termoizolacyjne pojemniki 
na żywność, grzebienie, gąbki czyszczące, gąbki do użytku 
domowego, pędzle do golenia, pędzle kosmetyczne, pędzle 
kuchenne, materiały do wyrobu szczotek i pędzli, narzędzia 
do czyszczenia, ręczne, szczotki do czyszczenia pojemników, 
szmatki do czyszczenia, stalowa wełna do czyszczenia, nie-
przetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła 
stosowanego w budownictwie), szkło emaliowane, nie do bu-
downictwa, balony szklane [pojemniki], kryształ [wyroby 
szklane], miski ze szkła, naczynia szklane do napojów, nici 
z włókna szklanego nie do celów włókienniczych, pudełka 
szklane, szklane naczynia do picia, szklane włókno krzemowe 
inne niż do celów włókienniczych, szklane zatyczki, wata 
szklana. Inna niż do izolacji, włókna szklane, inne niż do izolacji 
lub użytku włókienniczego, wyroby szklane malowane, 
29 mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso solone, mię-
so liofilizowane, filety rybne, ikra rybia przetworzona, konser-
wowane ryby, konserwy rybne, potrawy z ryb do spożycia 
przez ludzi, przeciery rybne, ryby, ryby solone, żywność przy-
gotowywana z ryb, drób nieżywy, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, galarety mięsne, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, 
czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, galaretki owocowe, kom-
pozycje owoców przetworzonych, miąższ owoców, mrożone 
owoce, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce 
konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce 
w puszkach, przekąski na bazie owoców, sałatki owocowe, 
skórki owocowe, kiszone warzywa [kimchi], konserwowane 
warzywa, przeciery warzywne, sałatki warzywne, warzywa 
gotowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, galaretki, 
dżemy, jaja, mleko, mleko kokosowe, mleko skondensowane, 
mleko sojowe, mleko w proszku, zsiadłe mleko, kefir [napój 
mleczny], koktajle mleczne, mleczne produkty, śmietana 
[produkty mleczarskie], śledzie nieżywe, tuńczyk nieżywy, 
wątroba, wieprzowina, smalec, sardynki nieżywe, masło, ma-
sło kokosowe [olej kokosowy], olej i tłuszcz kokosowy [do ce-
lów spożywczych], olej słonecznikowy do celów spożyw-
czych, olej rzepakowy do celów spożywczych, oleje spożyw-
cze, spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, 
spożywczy olej sezamowy, szynka, śmietana [produkty mle-
czarskie], tłuszcze Jadalne, tofu, pasty do kromek zawierające 
tłuszcz, margaryna, łosoś, nieżywy, nieżywe małże, 30 aroma-
ty spożywcze inne niż olejki eteryczne, bloki lodu, bułeczki 
słodkie, bułki, chleb, ciasto [masa do pieczenia], ciasto na wy-
pieki, ciasto na słodkie wypieki, cukier, czekolada, glukoza 
do celów kulinarnych, guma do żucia, herbata, herbata mro-
żona, herbatniki petit-beurre, kakao, kanapki, kanapki z pa-
rówką [hot dog], karmelki [cukierki], kawa, keczup, kostki lodu, 
krakersy, kukurydza prażona [popcorn], lody, lukier do ciast, 
majonez, makarony, mąka, miód, musztarda, napoje czekola-
dowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje kakaowe 
z mlekiem, pizza, placki, pralinki, przyprawy, ryż, sos sojowy, 
sosy do makaronów, sól kuchenna, tortille, wyroby cukierni-
cze, zioła konserwowane [przyprawy], 31 artykuły jadalne 
do żucia dla zwierząt, burak, cebula świeża [warzywa], cebulki 
kwiatowe, choinki, cukinie świeże, cytryny świeże, czosnek, 
świeży, grzyby świeże, fasola świeża, groch świeży, jagody, 
świeże owoce, karmy i pasze dla zwierząt, kompozycje świe-
żych owoców, krzewy, kukurydza, kwiaty, nasiona, ogórki 



12 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT45/2017

świeże, orzechy, orzechy kokosowe, orzechy laskowe, otręby 
zbożowe, owoce cytrusowe świeże, owoce świeże, pokarm 
dla zwierząt domowych, pomarańcze, pory świeże, rabarbar 
świeży, rośliny, sadzonki, ryby żywe, sałata żywa, suchary dla 
psów, surowe drewno, szpinak świeży, ściółka dla zwierząt, 
świeże ziemniaki, warzywa świeże, winogrona świeże, zioła 
ogrodowe świeże, 32 bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr 
bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, koktajle bezalkoholowe, 
kas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, likiery, na-
poje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku herba-
ty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, proszek do wytwa-
rzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje 
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie soi inne niż 
substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeź-
wiające, napoje sportowe wzbogacane proteinami, bezalko-
holowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bez-
alkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo 
słodowe, sok pomidorowy [napój], soki, soki warzywne [na-
poje], syropy do napojów, woda [napoje], woda gazowana, 
woda mineralna [napoje], woda sodowa, 33 alkohole wyso-
koprocentowe [napoje], aperitify, anyżówka [likier], brandy, 
curacao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie na-
lewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, kru-
szecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, 
miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje 
alkoholowe zawierające owoce, rum, whisky, wino, wódka, 
35 administrowanie programami lojalności konsumenta, 
agencje reklamowe, badania dotyczące działalności gospo-
darczej, badania opinii publicznej, bezpośrednia reklama 
pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, fakturowanie, foto-
kopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom [punkty informacji konsumenckiej], indeksowanie 
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, kom-
puterowe zarządzanie plikami, pokazy towarów, prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu 
telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupa-
mi, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, 
reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, rekla-
my telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tek-
stów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, usługi marketingowe, usłu-
gi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamo-
wych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materia-
łów reklamowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, 39 dostarczanie gazet, dostarczanie 
kwiatów, dostarczanie towarów zamówionych koresponden-
cyjnie, dostawa towarów, pakowanie towarów, fracht [prze-
wóz towarów], przewożenie, składowanie towarów, transport 
usługi kierowców, usługi rozładunku towarów, usługi trans-
portu samochodami silnikowymi.

(210) 474386 (220) 2017 07 19
(731) Dvino Export S.L., Marbella, ES
(540) VIÑA DARUS
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wino.

(210) 474412 (220) 2017 07 20
(731) STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA 

AKTYWNOŚCI SENIORÓW AS, Mława
(540) Gary Babci Krysi Aktywny Senior

(531) 27.05.01, 02.03.11, 11.03.18, 11.01.02, 11.01.09, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żyw-
ności, zarządzanie biznesowe restauracjami, zarządzanie 
restauracjami dla osób trzecich, 43 rezerwacja stolików 
w restauracjach, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, za-
pewnienie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem (catering), catering w kafeteriach szybkiej obsługi, 
organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, usługi dorad-
cze w zakresie przygotowania żywności, usługi charytatyw-
ne, mianowicie zapewnienie cateringu w zakresie jedzenia 
i picia, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje 
samoobsługowe.

(210) 474422 (220) 2017 07 20
(731) SZOPEX-DUTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn
(540) SKLEP SIATKARZA.PL

(531) 09.01.15, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wy-
syłkowej oraz za pośrednictwem Internetu odzieży, obu-
wia i akcesoriów sportowych, w tym: koszulek, bluz, kurtek, 
spodenek, spodni, bielizny osobistej, skarpet, getrów, nakryć 
głowy, obuwia codziennego i sportowego, ochraniaczy, pi-
łek do gier, plecaków, portfeli, toreb sportowych i podróż-
nych, opasek, nakolanników, usługi handlu elektronicznego, 
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych 
i sprzedaży, dostarczanie informacji konsumentom na temat 
towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, promowanie [reklama] dzia-
łalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych.
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(210) 474441 (220) 2017 07 21
(731) Orange Brand Services Limited, Londyn, GB
(540) ORANGE LOVE GAMERS
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy 
do komunikacji i telekomunikacji, aparaty i przyrządy do ko-
munikacji i telekomunikacji, elektryczne i elektroniczne apa-
raty i przyrządy wszystkie do przetwarzania, rejestracji, ma-
gazynowania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, 
aparaty i przyrządy do nagrywania, transmisji, wzmacniania 
i reprodukcji dźwięku, obrazów, informacji lub zakodowa-
nych danych, aparaty i urządzenia do sterowania elektrycz-
nego, testowania (innego niż testy in-vivo), sygnalizowania, 
kontroli i nauczania, optyczne i elektrooptyczne aparaty 
i przyrządy, serwery komunikacyjne, serwery komputerowe, 
sprzęt operacyjny VPN (wirtualna sieć prywatna), sprzęt ope-
racyjny WAN (rozległa sieć komputerowa), sprzęt operacyjny 
LAN (lokalna sieć komputerowa), sprzęt komputerowy, kom-
puterowy sprzęt sieciowy, sprzęt komputerowy zapewniają-
cy bezpieczny zdalny dostęp do komputera i sieci komunika-
cyjnych, sprzęt do sieci Ethernet, aparaty, przyrządy i urzą-
dzenia do przetwarzania obrazu, aparaty fotograficzne, przy-
rządy, urządzenia i sprzęt fotograficzny, rzutniki wideo, multi-
medialne rzutniki, skanery i czytniki do kodów kreskowych, 
sprzęt i przyrządy radiowe i telewizyjne, nadajniki i odbiorni-
ki transmisji radiowej i telewizyjnej, aparaty umożliwiające 
dostęp do nadawanych lub transmitowanych programów, 
hologramy, komputery, urządzenia peryferyjne do kompute-
rów, obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane 
dane, dyski, taśmy i kable wszystkie będące magnetycznymi 
nośnikami danych, obwody drukowane, karty magnetyczne 
czyste i z zapisem, karty danych (karty z danymi), karty pa-
mięci, karty elektroniczne (karty chipowe), karty zawierające 
mikroprocesory, karty z obwodami scalonymi, karty do elek-
tronicznej identyfikacji, karty telefoniczne, kredytowe karty 
telefoniczne, oprogramowanie do telefonicznych kart kredy-
towych umożliwiające realizację płatności przez telefon, kar-
ty kredytowe, karty debetowe, karty do gier elektronicznych 
na telefon, dyski CD-ROM, magnetyczne, cyfrowe i optyczne 
nośniki danych, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki 
do rejestrowania i magazynowania (czyste i z zapisem), CD 
z zapisem, pamięć USB, urządzenia do odtwarzania ściągal-
nych plików muzycznych, przenośne odtwarzacze medialne, 
przekaźniki i odbiorniki satelitarne, satelity do telekomunika-
cji i nadawania, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne, 
elektryczne kable i przewody, kable optyczne, kable światło-
wodowe, druty rezystancyjne (oporowe), elektrody, urządze-
nia systemów i instalacji telekomunikacyjnych, terminale dla 
sieci telefonicznych, łącznice telefoniczne, aparaty do wpro-
wadzania, magazynowania, konwersji i przetwarzania sygna-
łu telekomunikacyjnego, sprzęt telefoniczny, sprzęt do sta-
cjonarnych, przenośnych, mobilnych, głośnomówiących lub 
aktywowanych głosowo telefonów, terminale multimedial-
ne, interaktywne terminale do wyświetlania i zamawiania 
towarów i usług, bezpieczne terminale do elektronicznych 
transakcji, włączając elektroniczne płatności, aparaty 
do przetwarzania elektronicznych płatności, urządzenia 
i przyrządy do przywoływania, przywoływania radiowego 
i radiotelefoniczne, telefony, telefony komórkowe i słuchawki 
telefoniczne, telefaks, przenośny komputer osobisty (PDA), 
elektroniczne notatniki, elektroniczne notebooki, tablety, 
elektroniczne podręczne urządzenia do bezprzewodowego 
odbioru, magazynowania i/lub transmisji danych i elektro-
nicznych płatności, mobilne elektroniczne urządzenia umoż-
liwiające użytkownikowi śledzenie lub zarządzanie osobisty-
mi informacjami, aparaty do monitorowania domowego lub 
przemysłowego zużycia energii elektrycznej, gazu, ogrzewa-
nia i wody, elektryczne i elektroniczne aparaty i urządzenia 

do użytku w lub w związku z produkcją lub dystrybucją ener-
gii, gazu, wody, elektryczności lub telekomunikacji, aparaty 
służące do zdalnej kontroli elektryczności, gazu, ogrzewania, 
wody i dostaw energii, aparaty, urządzenia i systemy do na-
wigacji satelitarnej, akcesoria do telefonów i zestawów słu-
chawkowych do telefonów, łączniki przeznaczone do użytku 
wraz z telefonami, ładowarki baterii do użytku z telefonami, 
pulpity lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośni-
kiem umożliwiające używanie telefonów komórkowych 
w samochodach, bez użycia rak, uchwyty samochodowe 
do telefonów, słuchawki, urządzenia głośnomówiące dla słu-
chawek telefonicznych i innych mobilnych elektronicznych 
urządzeń, torby i futerały przystosowane szczególnie 
do przechowywania lub przenoszenia telefonów przeno-
śnych oraz wyposażenia i akcesoriów telefonicznych, paski 
do telefonów komórkowych, skomputeryzowane organizery 
osobiste, anteny, baterie, mikro procesory, klawiatury, mode-
my, kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne systemy global-
nego pozycjonowania, elektroniczne aparaty i przyrządy 
do nawigacji, śledzenia i pozycjonowania, aparaty i przyrzą-
dy do monitorowania (inne niż do monitorowania invivo), 
radiowe aparaty i przyrządy, filmy wideo, audiowizualne apa-
raty i przyrządy, elektryczne i elektroniczne akcesoria I sprzęt 
peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do używania 
z komputerami i audiowizualnymi aparatami, kartridże 
do gier komputerowych, części i osprzęt do wszystkich wy-
żej wymienionych towarów, programy komputerowe, opro-
gramowanie komputerowe, system operacyjny do wirtual-
nej sieci prywatnej (VPN), system operacyjny do rozległych 
sieci komputerowych (WAN), system operacyjny do lokal-
nych sieci komputerowych (LAN), systemy operacyjne 
do USB, systemy komputerowe dostarczane za pomocą In-
ternetu, systemy komputerowe do synchronizacji danych 
pomiędzy komputerami, procesorami, rejestratorami, moni-
torami i elektronicznymi urządzeniami i komputerami cen-
tralnymi, oprogramowanie komputerowe do chmur oblicze-
niowych, programy do systemów obsługi sieci, komputero-
we programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe 
zapewniające bezpieczny zdalny dostęp do komputera i sie-
ci komunikacyjnych, oprogramowanie zabezpieczające 
komputer, oprogramowanie do zapory sieciowej, oprogra-
mowanie zapewniające bezpieczeństwo poczty elektronicz-
nej, dzwonki do telefonów komórkowych dostępne do po-
brania, elektroniczne publikacje (do pobrania) dostępne on-
-line z komputerowych baz danych lub w Internecie, opro-
gramowanie komputerowe i aparaty telekomunikacyjne 
(w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami da-
nych, sieciami lokalnymi i Internetem, oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające usługi telekonferencji, wide-
okonferencji i wideofonu, oprogramowanie komputerowe 
umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, opro-
gramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do baz 
danych, serwisów telekomunikacyjnych, sieci komputero-
wych i elektronicznych tablic ogłoszeń, oprogramowanie 
komputerowe do używania w lub w związku z produkcją 
energii lub elektryczności, zaopatrywaniem i dystrybucją 
gazu i wody, oprogramowanie do gier komputerowych, Inte-
raktywne multimedialne programy do gier komputerowych, 
oprogramowanie do gier opartych na wirtualnej rzeczywi-
stości, pliki muzyczne do pobrania, zdjęcia, obrazy, grafiki, 
pliki z obrazami, krótkie pliki dźwiękowe, filmy, wideo, audio-
wizualne programy (do pobrania) udostępnione on-line lub 
z baz komputerowych lub w Internecie lub na stronach Inter-
netowych, oprogramowanie komputerowe do używania 
w zdalnym monitoringu, oprogramowanie do nawigacji GPS, 
Inteligentne zegarki (smart watches), przenośne urządzenia 
mobilne, przenośne komputery, przenośne elektroniczne 
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nadajniki i odbiorniki danych, opaski, które przekazują dane 
do palmtopów, smartfonów, tabletów i komputerów osobi-
stych za pośrednictwem stron internetowych i Innych kom-
puterowych i elektronicznych sieci komunikacyjnych, telefo-
ny i smartfony w postaci zegarków, telefony i smartfony 
w postaci opasek, telefony i smartfony w postaci zawieszki, 
naszyjnika, pierścionka, kolczyka i/lub innego elementu bi-
żuterii, komputery w postaci zegarków, komputery w postaci 
opaski, komputery w postaci zawieszki, naszyjnika, pierścion-
ka, kolczyka i/lub innego elementu biżuterii, urządzenia mo-
nitorujące sprawność osobistą w postaci zegarka lub opaski 
wyłączając urządzenia przeznaczone do celów medycznych, 
urządzenia monitorujące sprawność osobistą w postaci za-
wieszki, naszyjnika, pierścionka, kolczyka l/lub innego ele-
mentu biżuterii wyłączając urządzenia przeznaczone do ce-
lów medycznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wy-
mienionych towarów, 35 usługi reklamowe, usługi promo-
cyjne, promowanie działalności gospodarczej, usługi w za-
kresie zarządzania firmami, usługi w zakresie administrowa-
nia firmami, organizowanie i zarządzanie programami moty-
wacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programa-
mi lojalnościowymi, usługi informacyjne w zakresie działal-
ności gospodarczej, usługi konsultacyjne dotyczące zarzą-
dzania call-center, usługi zaopatrzenia dla osób trzecich, 
usługi konsultacyjne (dotyczące zaopatrywania w towary 
i usługi, usługi pozyskiwania kontraktów na zakup i sprzedaż 
towarów i usług dla osób trzecich, usługi outsourcingowe 
(wsparcie biznesowe), doradztwo dotyczące planowania 
i wychodzenia z kryzysu w przypadku katastrof gospodar-
czych, udzielanie wskazówek w zakresie działalności gospo-
darczej, działalność polegająca na zakładaniu przedsię-
biorstw, usługi konsultacji i doradztwa biznesowego związa-
ne z zarządzaniem w działalności gospodarczej, rozwojem 
firm i rozwojem produktów, administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, organizowanie prezentacji 
osób w celach biznesowych, badania i ekspertyzy dotyczące 
biznesu, usługi w zakresie prognoz gospodarczych, usługi 
odczytywania liczników gazu i wody, gromadzenia i przesy-
łania oraz kompilacji danych uzyskanych przy świadczeniu 
tych usług, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą w dziedzinach ochrony środowiska, nowych 
energii, ochrony bogactwa naturalnego, zmniejszenia użycia 
węgla i zrównoważonego rozwoju, badania rynkowe w dzie-
dzinie ochrony środowiska, nowych energii, ochrony bogac-
twa naturalnego i zrównoważonego rozwoju, usługi konsul-
tacyjne i informacyjne w zakresie kosztów urządzeń elek-
trycznych, gazowych, energetycznych i ich eksploatacji, ofe-
rowanie usług gospodarczych, biurowych i sekretaryjnych, 
usługi informacyjne i dotyczące wiadomości i bieżących za-
gadnień biznesowych, badania rynkowe, analizy rynkowe, 
usługi gromadzenia danych badań rynkowych i analizy, ba-
dania rynkowe i studium marketingowe, organizowanie 
i prowadzenie wystaw dla celów biznesowych, gromadzenie 
na rzecz osób trzecich telekomunikacyjnych, komputero-
wych, elektronicznych i elektrycznych towarów, części, 
osprzętu i akcesoriów dla wyżej wymienionych towarów, 
kart danych, urządzeń zabezpieczających i sprzętu, ubrań, 
obuwia, nakryć głowy, akcesoriów modowych, tekstyliów, 
bielizny pościelowej, bagaży i toreb, materiałów drukowa-
nych i piśmienniczych, zabawek, gier i sprzętu sportowego, 
biżuterii, przyrządów zegarmistrzowskich, umożliwiających 
konsumentom obejrzenie i zakup tych towarów, gromadze-
nie na rzecz osób trzecich różnych sprzętów gospodarstwa 
domowego, mebli i wyposażenia, kosmetyków i produktów 
do pielęgnacji ciała, produktów aptecznych, środków czysto-
ści, sprzętu medycznego, żywności dla ludzi i produktów 
spożywczych, napojów, umożliwiających konsumentom 

obejrzenie i zakup tych towarów, pośrednictwo handlowe 
w zakresie energetyki, organizowanie aukcji internetowych, 
usługi administracji sprzedaży za pośrednictwem Internetu, 
usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elek-
tronicznego, dostarczanie informacji i porad w sprawie do-
staw i promowania towarów oraz doboru i prezentacji towa-
rów, dostarczanie informacji i doradztwo potencjalnym na-
bywcom towarów i dóbr, kompilacja i transkrypcja danych, 
tworzenie ogłoszeń reklamowych do wykorzystywania jako 
strony internetowe, produkcja filmów reklamowych, zapew-
nianie przestrzeni na stronach internetowych w celu reklamy 
towarów i usług, usługi w zakresie przetwarzania danych, 
usługi telemarketingowe, usługi w zakresie odbierania tele-
fonów i obsługi wiadomości, prowadzenie centrów obsługi 
telefonicznej (call center), zarządzanie zdalnymi centrami 
monitoringu, zarządzanie danymi i elektroniczne usługi in-
wentaryzacyjne, usługi weryfikacji przetwarzanych danych 
w dziedzinie transportu, odprawy podróżnych przed odlo-
tem, rezerwacji podróży, sprzedaży biletów podróżnych, 
sprzedaży biletów na imprezy sportowe i kulturalne, usługi 
weryfikacji biletów, kuponów, voucherów (talonów), zniżek, 
programów lojalnościowych, kart podarunkowych, bonów 
upominkowych, usługi wystawiennicze w celach handlo-
wych lub reklamowych, zapewnianie dostępu on-line 
do wystaw i usług wystawienniczych w celach handlowych 
lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, usługi doradcze, in-
formacyjne i konsultacyjne dotyczące wszystkich wyżej wy-
mienionych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi łącznościo-
we, usługi telefoniczne, usługi telefonii komórkowej, usługi 
faksowe, usługi teletekstowe, usługi zbierania i transmisji 
wiadomości, radiowych usług przywoławczych, przekiero-
wywania połączeń, automatycznej sekretarki, informacji te-
lefonicznej oraz poczty elektronicznej, transmisja, dostarcza-
nie i odbiór dźwięku, danych, obrazów, muzyki i informacji, 
usługi w zakresie dostarczania wiadomości drogą elektro-
niczną, usługi informacyjne w trybie on-line dotyczące tele-
komunikacji, usługi wymiany danych, przekazywanie danych 
drogą telekomunikacyjną, transmisja plików cyfrowych, usłu-
gi łączności satelitarnej, usługi nadawania, nadawanie lub 
transmitowanie programów radiowych lub telewizyjnych, 
filmów i interaktywnych gier, usługi w zakresie wideotekstu, 
teletekstu i przeglądania danych, nadawanie, transmisja i do-
starczanie treści multimedialnych i gier elektronicznych 
przez elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi wideokonfe-
rencyjne, usługi wideotelefoniczne, przesyłanie informacji 
(w tym stron internetowych), programów komputerowych 
i innych danych, dzierżawa czasu dostępu do serwerów z ba-
zami danych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych 
na telefoniczne numery awaryjne, hotlines, infolinie lub call-
-center, usługi łączności telefonicznej dla telefonicznych nu-
merów awaryjnych, hotlines, infolinii i call-center, zapewnia-
nie dostępu do Internetu, udostępnianie połączeń teleko-
munikacyjnych z Internetem lub bazami danych, usługi do-
stępu do Internetu, zapewnianie dostępu do elektronicznej 
sieci on-line w celu wyszukiwania informacji, wynajem czasu 
dostępu do komputerowych baz danych, wynajem czasu 
dostępu do biuletynów komputerowych i tablic ogłoszeń 
oraz do sieci komputerowych, usługi świadczone przez do-
stawców Internetu, udostępnianie i obsługa konferencji elek-
tronicznych, grup dyskusyjnych i chatroomów, umożliwianie 
dostępu do witryn internetowych z muzyką cyfrową, zapew-
nianie dostępu do stron MP3 w Internecie, dostarczanie mu-
zyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, zapewnienie do-
stępu do telekomunikacyjnej infrastruktury i sieci dla innych 
operatorów i osób trzecich, wynajem telekomunikacyjnej 
infrastruktury i sieci innym operatorom i osobom trzecim, 
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usługi dostępu do telekomunikacji, wspomagana kompute-
rowo transmisja wiadomości i obrazów, komunikacja za po-
średnictwem komputera, transmisja i dystrybucja danych 
audiowizualnych obrazów za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej lub Internetu, zapewnianie tymczasowego 
dostępu do Internetu osobom trzecim, elektroniczna trans-
misja danych dotyczących płatności elektronicznych przez 
globalną sieć komputerową, usługi agencji prasowych, trans-
misja wiadomości i aktualności, kompilacja książek teleadre-
sowych w celu publikacji w Internecie, wypożyczanie, le-
asing, wynajem aparatów, instrumentów, instalacji i elemen-
tów do użytku przy świadczeniu wymienionych wyżej usług, 
usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące 
wymienionych wyżej usług, 41 usługi edukacyjne i szkole-
niowe, usługi rozrywkowe, działalność sportowa i kulturalna, 
informacja dotycząca edukacji, rozrywki, wydarzeń sporto-
wych i kulturalnych dostarczana on-line z komputerowych 
baz danych lub z Internetu lub za pośrednictwem innych 
środków, obsługa gier elektronicznych dostępnych za po-
średnictwem komputerowych baz danych lub Internetu, 
usługi wynajmowania audio i wideo oraz gier komputero-
wych, usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, pu-
blikacja i produkcja muzyki, filmów innych niż reklamowe, 
programów radiowych i telewizyjnych oraz programów do-
tyczących telezakupów i zakupów w Internecie, organizowa-
nie gier i konkursów, dostarczanie publikacji elektronicznych 
on-line, udostępnianie programów dla wideo gier i podręcz-
nych urządzeń do gier za pośrednictwem łączności bezprze-
wodowej (inne niż pobieralne), publikacja książek elektro-
nicznych i dzienników on-line, udostępnianie filmów, roz-
rywki telewizyjnej i wideo muzycznej za pośrednictwem 
sieciowych stron interaktywnych, publikacja tekstów w for-
mie elektronicznej lub innej, wydawanie i produkcja mediów 
dźwiękowych i/lub wizualnych, usługi wystawiennicze w ce-
lach rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz kul-
turalnych, organizacja, produkcja i prezentacja koncertów 
muzycznych, musicali, przedstawień muzycznych, teatral-
nych i wideo, festiwali, tras i innych muzycznych oraz kultu-
ralnych imprez, wydarzeń i działań, organizacja. zarządzanie 
i organizowanie imprez dotyczących gier wideo, obróbka 
poprodukcyjna w dziedzinie muzyki, wideo i filmu, usługi 
programów informacyjnych do transmisji internetowych, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympo-
zjów, wykładów, warsztatów, kursów, zjazdów oraz wystaw 
w celach rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz 
kulturalnych, usługi interaktywne na odległość w zakresie 
kursów i sesji naukowych i szkoleniowych prowadzonych 
on-line za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych lub 
sieci komputerowej lub za pośrednictwem innych środków, 
usługi tłumaczy, usługi galerii sztuki świadczone on-line 
za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, usługi gier, 
usługi klubowe, rezerwacja biletów i rezerwacja miejsc 
na imprezy rozrywkowe, sportowe i kulturalne, usługi biblio-
tek elektronicznych w zakresie dostarczania informacji w for-
mie elektronicznej, w tym informacji archiwalnych, w formie 
tekstu zapisanego elektronicznie, informacji i danych audio 
i/lub wideo, gier i zabaw, udostępnianie muzyki w formie cy-
frowej z Internetu, innej niż ściągalna, udostępnianie fotogra-
fii, obrazów, grafik, klipów dźwiękowych, filmów, filmów wi-
deo i programów audio wizualnych, innych niż ściągalne, 
on-line lub z komputerowych baz danych lub z Internetu lub 
ze stron internetowych, usługi fotografików, zapewnianie 
dostępu on-line do wystaw i usług wystawienniczych w ce-
lach rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz kul-
turalnych, dostarczanie informacji i porad dotyczących wy-
żej wymienionych usług, 42 usługi naukowe i technologicz-
ne oraz badania i projektowanie z nimi związane, usługi la-

boratoriów badawczych, zarządzanie projektami dotyczący-
mi badań technicznych, projektowania i opracowywania, 
prace badawczo - rozwojowe i projektowe w zakresie pro-
duktów, badania techniczne, usługi badania, projektowania 
i opracowywania dotyczące komputerów, programów kom-
puterowych, systemów komputerowych, rozwiązań aplikacji 
oprogramowania komputerowego, gier komputerowych, 
oprogramowań do wirtualnej rzeczywistości, systemów 
przetwarzania danych, zarządzania danymi, skomputeryzo-
wanych systemów przetwarzania informacji, usług komuni-
kacyjnych, rozwiązań komunikacyjnych, aplikacji komunika-
cyjnych, systemów komunikacyjnych i interfejsów siecio-
wych oraz świadczenie doradztwa technicznego, informa-
cyjnego i porad dotyczących powyższych usług, projekto-
wanie i rozwój oprogramowania operacyjnego dla sieci 
i serwerów komputerowych, projektowanie i rozwój opro-
gramowania operacyjnego dla sieci łączących komputery 
w chmurę obliczeniową, techniczne projektowanie i plano-
wanie sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i rozwój 
programów bezpieczeństwa Internetu, projektowanie i roz-
wój systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, ba-
dania techniczne, badania przemysłowe, przygotowanie 
technicznych raportów i badań, usługi komputerowe, usługi 
związanie z chmurą obliczeniową, usługi w chmurze oblicze-
niowej, usługi przechowywania danych elektronicznych, 
projektowanie sprzętu komputerowego, projektowanie 
oprogramowania wbudowanego komputerowego (firmwa-
re), oprogramowania komputerowego i programów kompu-
terowych, usługi programowania komputerowego, przygo-
towanie i dostarczanie informacji w związku z komputerami 
i wyposażeniem sieci komputerowych, porady techniczne 
i doradztwo w zakresie technologii informacji i telekomuni-
kacji, doradztwo w zakresie sieci i usług chmur obliczenio-
wych, doradztwo techniczne dotyczące aplikacji i używania 
oprogramowania komputerowego, doradztwo i usługi infor-
macyjne w zakresie integracji systemów komputerowych, 
technologii informacji, technologii informacyjnej architektu-
ry i infrastruktury, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa 
komputerowego, projektowanie i opracowywanie syste-
mów komputerowych, systemów telekomunikacyjnych 
i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi zarządzania kompute-
rami, wsparcie operacyjne dla sieci komputerowych, sieci 
telekomunikacyjnych i sieci transmisji danych, usługi kompu-
terowe on-line, usługi programowania on-line, programowa-
nie internetowych programów bezpieczeństwa, wypoży-
czanie komputerów, projektowanie, rysowanie i tworzenie 
tekstów na zlecenie w celu kompilacji witryn Internetowych, 
usługi tworzenia obrazów wirtualnych i interaktywnych, 
tworzenie, obsługa i utrzymanie baz danych I sieci we-
wnętrznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, 
tworzenie, utrzymanie i hosting stron internetowych dla 
osób trzecich, hosting baz danych, blogów, portali, hosting 
platform w Internecie, hosting aplikacji oprogramowania 
komputerowego dla osób trzecich, hosting miejsc pamięci 
w Internecie, hosting i wypożyczanie miejsc pamięci dla 
stron internetowych, hosting platform handlu elektroniczne-
go w Internecie, hosting multimedialnych i interaktywnych 
aplikacji, hosting oprogramowania do użytku w zarządzaniu 
biblioteką, hosting oprogramowania on-line dla przeprowa-
dzania interaktywnych dyskusji, hosting urządzeń interneto-
wych dla osób trzecich, hosting skomputeryzowanych da-
nych, plików, aplikacji i informacji, hosting serwerów, obsługa 
i udostępnianie wyszukiwarek, instalacja i konserwacja opro-
gramowania komputerowego, czasowe udostępnianie apli-
kacji on-line, narzędzi programowych i nieściągalnych opro-
gramowań on-line dla sieci komputerowych i serwerów, 
wynajem systemów operacyjnych w celu umożliwienia do-



16 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT45/2017

stępu i używania sieci chmur obliczeniowych, wynajem sys-
temów operacyjnych do sieci komputerowych i serwerów, 
wynajem serwerów WWW, wynajem oprogramowania gier 
komputerowych, czasowe udostępnianie nieściągalnych 
oprogramowań on-line umożliwiających dostęp i używanie 
sieci chmur obliczeniowych, czasowe udostępnianie inter-
netowych programów bezpieczeństwa, dzierżawa miejsc 
pamięci na serwerach w celu hostingu elektronicznych ta-
blic ogłoszeń, monitorowanie systemów komputerowych 
przez zdalny dostęp, usługi bezpieczeństwa komputerowe-
go zapobiegające nielegalnym dostępom do sieci, zarządza-
nie projektami IT, konfiguracja sieci komputerowych używa-
jących oprogramowania, usługi w zakresie integracji syste-
mów komputerowych, komputerowe zarządzanie projekta-
mi w zakresie elektronicznego przetwarzania danych, admi-
nistrowanie serwera, doradztwo w zakresie zużycia energii, 
prądu, gazu i wody, zarządzanie w zakresie energii, w tym 
jej wydajności i konserwacji, przeprowadzanie badań i ocen 
dotyczących ochrony środowiska, surowców naturalnych 
i zrównoważonej produkcji energii, usługi techniczne w za-
kresie gromadzenia informacji ze zdalnych kalkulatorów zu-
życia energii, usługi doradcze i informacyjne dotyczące zuży-
cia prądu, gazu, energii, ciepła i wody, przewidywanie pogo-
dy, usługi informacji o pogodzie, usługi projektowania 
wnętrz, informacja i usługi doradcze dotyczące wszystkich 
wyżej wymienionych usług.

(210) 474502 (220) 2017 07 24
(731) MADEJSKI SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) GRAFEN PROFESSIONAL automotive & construction 

chemistry

(531) 26.04.04, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 fugi do płytek, gazy do użytku w spawaniu, 
kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, kleje 
[klejenie], kleje do użytku w przemyśle budowlanym, kleje 
i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, preparaty 
do ochrony przed ogniem, preparaty ułatwiające wyjmo-
wanie z formy, silikony, substancje klejące dla przemysłu, 
a w szczególności dla przemysłu budowlanego, uszczelniacz 
poliuretanowy do klejenia w budownictwie, przemyśle i mo-
toryzacji, 2 mieszanki gruntujące, 3 preparaty czyszczące 
do samochodów, preparaty czyszczące w postaci pianek, 
preparaty do usuwania klejów, preparaty do usuwania rdzy, 
4 oleje penetrujące, smary do łańcuchów, smary do samo-
chodów, smary w sprayu, 17 masy uszczelniające, materiały 
izolacyjne do dachów, pianka do izolacji akustycznej, pian-
ka do izolacji cieplnej, szczeliwa, szczeliwa [masy uszczel-
niające], szczeliwa do budynków, środki do uszczelniania 
okien i drzwi, w postaci szczeliwa, uszczelniacz do połączeń, 
uszczelniacz poliuretanowy do uszczelniania w budownic-
twie, przemyśle i motoryzacji, uszczelniacze antykorozyjne, 
uszczelniacze do spoin w karoserii pojazdów, uszczelniacze 
do uszczelniania złączy.

(210) 474515 (220) 2017 07 24
(731) OLEJPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) PRESOIL SEED & MACHINES TECHNOLOGIES

(531) 15.07.03, 05.07.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny do tłoczenia, prasy do paszy, wytła-
czarki, prasy filtracyjne, formy [części maszyn] komory i śli-
maki do pras.

(210) 474716 (220) 2017 07 28
(731) FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY GALENA, 

Wrocław
(540) MOVEA GALENA
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne i wete-
rynaryjne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, pre-
paraty witaminowe, preparaty ziołowe, suplementy diety dla 
ludzi i zwierząt.

(210) 474719 (220) 2017 07 28
(731) FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY GALENA, 

Wrocław
(540) MOVEA GALENA Wsparcie w zaparciach
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne i wete-
rynaryjne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, pre-
paraty witaminowe, preparaty ziołowe, suplementy diety dla 
ludzi i zwierząt.

(210) 474798 (220) 2017 07 31
(731) SADURSKI DARIUSZ BRACIA SADURSCY, Kraków
(540) ABS

(531) 27.05.01, 29.01.15, 07.01.09, 07.01.24, 07.01.18
(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.
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(210) 474842 (220) 2017 08 01
(731) RABE-PROKOPCZYK MONIKA EWA, Żary
(540) tvr telewizja regionalna

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.18, 26.04.04
(510), (511) 35 prowadzenie reklamy w formie ogłoszeń 
prasowych i specjalnych wydań, w postaci plakatów, plansz, 
szyldów i innych znaków graficznych, na wystawach, impre-
zach oraz w miejscach publicznych przeznaczonych do tego 
celu, świadczenie usług kolportażowych i akwizycyjnych 
w zakresie objętym tą klasą, konsultacyjno – doradczych 
w zakresie objętym tą klasą, pośrednictwa organizacyjnego 
w zakresie imprez, usługi w zakresie sprzedaży miejsc / czasu 
na reklamę, badania i usługi konsultacyjne dotyczące me-
diów, planowanie, kupowanie i pertraktacje dotyczące po-
wierzchni reklamowych, doradztwo w zakresie reklamy, mar-
ketingu i public relations, organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych lub (i) reklamowych, usługi w zakresie 
badań i analiz rynku, usługi reklamowe w zakresie tworzenia 
wizerunku, publikowanie, uaktualnienie i rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, reklamy prasowe, telewizyjne, 
ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, 
organizowanie kampanii reklamowych, 38 transmisja po-
przez telewizję kablową, transmisja programów radiowych, 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, 
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udo-
stępnianie połączenia ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem komunikacji, usługi ogłoszeń elektronicz-
nych, telewizja kablowa, terminale komputerowe, transfer 
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, agencje 
informacyjne.

(210) 474872 (220) 2017 08 01
(731) EPP PROPERTY MANAGEMENT-GRUPA EPP  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce

(540) ECHO POLSKA PROPERTIES PROPERTY 
MANAGEMENT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.13.25
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, artykuły biurowe 
z wyjątkiem mebli, fotografie, broszury, kalendarze, kartki 
pocztowe, bloczki do pisania, naklejki adresowe, nalepki, na-
klejki, materiały piśmienne, flamastry, zeszyty dla celów pro-
mocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 na-
czynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji 

działalności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania, 
w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla 
celów promocji działalności obiektów biurowych i handlo-
wych, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, ad-
ministrowanie działalności handlowej, prace biurowe w tym 
: badania marketingowe, badania rynku, badania opinii pu-
blicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, systematy-
zacja danych w komputerowych bazach danych, kompute-
rowe zarządzanie plikami, analiza kosztów, księgowość, orga-
nizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, dru-
ków, prospektów reklam, broszur), wynajmowanie nośników 
reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ra-
mach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych 
i handlowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, han-
dlowe wyceny, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama 
billboardowa, usługi sekretarskie, organizacja wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie umów 
najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych 
i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biu-
rowych, usługowych oraz handlowych, dzierżawa majątku 
nieruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomo-
ściami w ramach działalności usługi w zakresie działalności 
obiektów biurowych i handlowych, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, ściąganie czynszów, wycena nierucho-
mości, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, wy-
najmowanie magazynów w ramach działalności obiektów 
biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biu-
rowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), 
kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiek-
tów biurowych i handlowych, rezerwacje miejsc w hotelach, 
wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], 45 usłu-
gi prawne, badania prawne, dozór nocny.

(210) 474909 (220) 2017 08 02
(731) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica
(540) Flair 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) 475089 (220) 2017 08 07
(731) KĘDRA BARTOSZ ABEC, Gdańsk
(540) Happy Dog
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(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.01.08, 26.02.07
(510), (511) 3 szampony dla zwierząt jako nielecznicze pre-
paraty pielęgnacyjne, szampony dla zwierząt domowych 
jako nielecznicze preparaty do pielęgnacji, 44 higiena i pie-
lęgnacja urody zwierząt, pielęgnacja urody zwierząt, strzyże-
nie psów, strzyżenie zwierząt, usługi kosmetyczne dla psów, 
usługi kosmetyczne dla zwierząt, usługi mycia zwierząt do-
mowych, usługi salonów piękności dla zwierząt domowych, 
usługi w zakresie pielęgnacji psów.

(210) 475135 (220) 2017 08 08
(731) CARSPA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Reguły

(540) CAR SPA

(531) 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szo-
rowania i ścierania, środki do czyszczenia i pielęgnacji 
przeznaczone do samochodów i motocykli, kosmetyki, 
w tym przeznaczone do samochodów i motocykli, prepa-
raty do odtłuszczania, olejki eteryczne, perfumy, preparaty 
do prania, środki do odświeżania powietrza, woski do lakie-
ru pojazdów, 12 akcesoria samochodowe i motocyklowe 
w postaci pasów bezpieczeństw, bagażników, błotników, 
bieżników, kołpaków, lusterek, dywaników samochodowych, 
zapalniczek samochodowych, łańcuchów samochodowych, 
siatek bagażowych do pojazdów, nóżek motocyklowych, 
toreb na motocykl, ogumienie do pojazdów, felgi do pojaz-
dów, 37 usługa w zakresie pielęgnacji i kosmetyki pojazdów, 
czyszczenie pojazdów, konserwacja pojazdów, konserwacja 
i naprawa felg, konserwacja i naprawa tapicerki, naprawy po-
jazdów, obsługa pojazdów, polerowanie pojazdów, kosme-
tyka pojazdów, mycie pojazdów, naprawy opon, regeneracja 
silników, usługi stacji obsługi pojazdów, renowacja pojaz-
dów, usługi lakiernicze, usuwanie wgnieceń.

(210) 475249 (220) 2017 08 10
(731) ALMA BONBONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Sędziejowice

(540) alma

(531) 29.01.12, 27.05.01, 08.01.19, 08.01.25, 04.05.02
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki.

(210) 475276 (220) 2017 08 11
(731) CHUDAK URSZULA HOL-DENTAL DEPOT, Łódź
(540) HDD

(531) 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 3 nielecznicze płukanki stomatologiczne, wy-
bielające żele dentystyczne, preparaty do polerowania pro-
tez dentystycznych, roztwory czyszczące do dentystycznych 
ultradźwiękowych urządzeń sterylizacyjnych, dentystyczne 
płyny do płukania ust pozbawione substancji medycznych, 
paski wybielające zęby, proszek do zębów, pasta do zębów, 
preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do czyszczenia 
zębów, żele do wybielania zębów, płyny do czyszczenia zę-
bów, płyn do czyszczenia zębów, żele do czyszczenia zębów, 
środki do polerowania zębów, nielecznicze pasty do zębów, 
proszek do czyszczenia zębów, pasty wybielające do zębów, 
preparaty wybielające do zębów, kremy wybielające do zę-
bów, środki do mycia zębów, środki do czyszczenia zębów, 
paski do wybielania zębów nasączone preparatami do wy-
bielania zębów [kosmetyki], nielecznicze środki do mycia 
zębów, preparaty do czyszczenia protez zębowych, proszek 
do zębów w formie pasty, środki do pielęgnacji zębów dla 
zwierząt, pasta do zębów w formie tabletek twardych, pre-
paraty do czyszczenia zębów przeznaczone do żucia, środki 
do czyszczenia zębów przeznaczone do żucia, preparaty ko-
smetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki 
do czyszczenia zębów w formie gumy do żucia, pasta do zę-
bów w postaci stałej, w formie sypkiej, środki do czyszczenia 
zębów i płyny do płukania jamy ustnej, nielecznicze spraye 
do jamy ustnej, płyny do płukania jamy ustnej, środki do hi-
gieny jamy ustnej, niemedyczne płyny do płukania jamy ust-
nej, zestawy produktów do higieny jamy ustnej, spraye 
do jamy ustnej, nie do celów medycznych, płyny do płukania 
jamy ustnej, nie do użytku medycznego, 5 cement stomato-
logiczny, stomatologiczne środki profilaktyczne, metale 
ukształtowane do stomatologii, leki do celów stomatolo-
gicznych, amalgamaty do celów stomatologicznych, anty-
biotyki do stosowania w stomatologii, lakiery przewodzące 
do celów stomatologicznych, stopy metali do użytku stoma-
tologicznego, preparaty farmaceutyczne do celów stomato-
logicznych, środki znieczulające do celów stomatologicz-
nych, żywice syntetyczne do stosowania w stomatologii, 
materiały porcelanowe do użytku w stomatologii, wosk 
do modelowania do celów stomatologicznych, podkłady 
z metali do celów stomatologicznych, kleje do użytku sto-
matologicznego i dentystycznego, materiały syntetyczne 
do użytku stomatologicznego do wypełnień, materiały 
do uszczelniania szczelin do celów stomatologicznych, środ-
ki dezynfekujące do aparatury i przyrządów stomatologicz-
nych, materiały wiążące i podkłady do celów stomatologicz-
nych, gips dentystyczny, ceramika dentystyczna, żywice 
dentystyczne, lakier dentystyczny, kompozyty dentystyczne, 
amalgamaty dentystyczne, szczeliwa dentystyczne, denty-
styczne amalgamaty, dentystyczne mastyksy, surowce den-
tystyczne, stopy dentystyczne, mastyksy dentystyczne, den-
tystyczne cementy, wosk dentystyczny, dentystyczne mate-
riały ścierne, dentystyczne materiały wiążące, dentystyczne 
mieszaniny odbudowujące, dentystyczne materiały cera-
miczne, dentystyczne materiały porcelanowe, dentystyczne 
cementy żywiczne, wosk dentystyczny do przygotowywa-
nia wycisków dentystycznych, amalgamaty dentystyczne 
ze złota, porcelana na protezy dentystyczne, materiał na ko-
ronki dentystyczne, materiał na mostki dentystyczne, ce-
menty dentystyczne do wypełnień, preparaty i artykuły den-
tystyczne, dentystyczne materiały do odcisków, materiały 
dentystyczne do odcisków, kleje do protez dentystycznych, 
cementy do protez dentystycznych, kleje do celów denty-
stycznych, gips do celów dentystycznych, materiały do pro-
tez dentystycznych, gazy do użytku dentystycznego, lak 
szczelinowy do celów dentystycznych i techniczno-denty-
stycznych, kauczuk do celów dentystycznych, materiały den-
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tystyczne do plombowania zębów, materiały dentystyczne 
do wypełniania zębów, lakiery dentystyczne do uszczelnia-
nia zębów, środki uszczelniające do celów dentystycznych, 
materiały wyściełające do celów dentystycznych, materiały 
utrwalające do celów dentystycznych, alginat ortodontycz-
ny do wycisków dentystycznych, paski do przyklejania pro-
tez dentystycznych, preparaty dentystyczne do ujawniania 
płytki nazębnej, dentystyczne materiały do powielania mo-
deli zębów, dentystyczne materiały do tworzenia modeli zę-
bów, materiały ceramiczne do wyrobu protez dentystycz-
nych, materiały do osadzania do celów dentystycznych, sto-
py metali szlachetnych do implantów dentystycznych, stopy 
metali szlachetnych do celów dentystycznych, licówki den-
tystyczne do stosowania w odbudowie zębów, materiały 
dentystyczne do odcisków zawierające alginat chromatycz-
ny, środki czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi den-
tystycznych, płyny o działaniu ścierającym do użytku denty-
stycznego, czyściki o działaniu ścierającym do użytku denty-
stycznego, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, materiały ceramiczne do sto-
sowania w rekonstrukcji protez dentystycznych, żywica den-
tystyczna do tymczasowych mostków, koron i licówek, ma-
teriały ceramiczne do wypełniania do celów dentystycznych, 
materiały do wytrawiania zębów, preparaty do plombowa-
nia zębów, materiały do plombowania zębów, materiał 
do naprawiania zębów, materiały do sztucznych zębów, lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, stopy ceramiczne na ko-
rony zębowe, alginaty ortodontyczne do wykonywania wy-
cisków zębów, środki żrące do leczenia powierzchni zębów, 
stopy metali do celów odbudowy zębów, bandaże do jamy 
ustnej, leczniczy spray do jamy ustnej, materiały do profilak-
tyki jamy ustnej, środki do czyszczenia jamy ustnej, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty lecznicze 
do leczenia jamy ustnej, lecznicze żele do pielęgnacji jamy 
ustnej, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, przeciw-
drobnoustrojowe płyny do płukania jamy ustnej, spraye 
do jamy ustnej do użytku medycznego, płyny do płukania 
jamy ustnej do celów medycznych, lecznicze żele do higieny 
jamy ustnej aplikowane za pomocą szczoteczki, płyny 
do płukania jamy ustnej do celów medycznych [płyny 
do płukania gardła], 10 fotele stomatologiczne, wiertła sto-
matologiczne, stomatologiczne kamery wewnątrzustne, 
protezy stosowane w stomatologii, części protetyczne 
do stomatologii, kątnice do stomatologii zachowawczej, rę-
kawice do użytku stomatologicznego, igły do celów stoma-
tologicznych, implanty [protezy] stosowane w stomatologii, 
wiertła do użytku w stomatologii, jednorazowe kątnice 
do stomatologii zachowawczej, implanty [protezy] do chi-
rurgii stomatologicznej, specjalne fotele do użytku stomato-
logicznego, dyski ścierające do zastosowań stomatologicz-
nych, tarcze ścierne do celów stomatologicznych, dyski tną-
ce do zastosowań stomatologicznych, rękawiczki lateksowe 
do celów stomatologicznych, urządzenia rtg do obrazowa-
nia stomatologicznego, urządzenia do użytku przez asysten-
tów stomatologów, instrumenty do użytku w protetyce sto-
matologicznej, fotele specjalnie przystosowane do celów 
stomatologicznych, lampy polimeryzacyjne [do utwardzania 
materiałów stomatologicznych], maski ochronne do użytku 
przez pracowników stomatologii, rękawice ochronne 
do użytku przez pracowników stomatologii, dłuta stomato-
logiczne, inne niż do użytku osobistego, zgłębniki stomato-
logiczne do użytku w leczeniu zębów, aparaty rentgenow-
skie do użytku stomatologicznego i medycznego, sprzęt 
i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, 
irygatory do jamy ustnej do stosowania w stomatologii, fote-
le do badań wykonane specjalnie do użytku stomatologicz-
nego, leżanki do badań wykonane specjalnie do użytku sto-

matologicznego, uchwyty mocujące do urządzeń wiercą-
cych do zastosowań stomatologicznych, materiały na im-
planty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], im-
planty protetyczne, przyrządy do implantów protetycznych, 
przyrządy protetyczne do celów dentystycznych, lusterka 
dentystyczne, artykulatory dentystyczne, mostki denty-
styczne, ekskawatory fotele stomatologiczne, wiertła stoma-
tologiczne, stomatologiczne kamery wewnątrzustne, prote-
zy stosowane w stomatologii, części protetyczne do stoma-
tologii, kątnice do stomatologii zachowawczej, rękawice 
do użytku stomatologicznego, igły do celów stomatologicz-
nych, implanty [protezy] stosowane w stomatologii, wiertła 
do użytku w stomatologii, jednorazowe kątnice do stomato-
logii zachowawczej, implanty [protezy] do chirurgii stomato-
logicznej, specjalne fotele do użytku stomatologicznego, 
dyski ścierające do zastosowań stomatologicznych, tarcze 
ścierne do celów stomatologicznych, dyski tnące do zastoso-
wań stomatologicznych, rękawiczki lateksowe do celów sto-
matologicznych, urządzenia rtg do obrazowania stomatolo-
gicznego, urządzenia do użytku przez asystentów stomato-
logów, instrumenty do użytku w protetyce stomatologicz-
nej, fotele specjalnie przystosowane do celów stomatolo-
gicznych, lampy polimeryzacyjne [do utwardzania materia-
łów stomatologicznych], maski ochronne do użytku przez 
pracowników stomatologii, rękawice ochronne do użytku 
przez pracowników stomatologii, dłuta stomatologiczne, 
inne niż do użytku osobistego, zgłębniki stomatologiczne 
do użytku w leczeniu zębów, aparaty rentgenowskie 
do użytku stomatologicznego i medycznego, sprzęt i instru-
menty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, irygatory 
do jamy ustnej do stosowania w stomatologii, fotele do ba-
dań wykonane specjalnie do użytku stomatologicznego, le-
żanki do badań wykonane specjalnie do użytku stomatolo-
gicznego, uchwyty mocujące do urządzeń wiercących 
do zastosowań stomatologicznych, materiały na implanty 
do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], implanty 
protetyczne, przyrządy do implantów protetycznych, przy-
rządy protetyczne do celów dentystycznych, lusterka denty-
styczne, artykulatory dentystyczne, mostki dentystyczne, 
ekskawatory dentystyczne, protezy dentystyczne, implanty 
dentystyczne, sondy dentystyczne, podkłady dentystyczne, 
prostnice dentystyczne, spektrofotometry dentystyczne, ko-
rony dentystyczne, fotele dentystyczne, wiertła dentystycz-
ne, miazgociągi dentystyczne, strzykawki dentystyczne, 
dentystyczne urządzenia rentgenowskie, sztyfty korzeniowe 
dentystyczne, aparatura dentystyczna, elektryczna, łyżki wy-
ciskowe [dentystyczne], urządzenia dentystyczne równole-
głościowe, dentystyczne kolorniki odcieni, części protez 
dentystycznych, spektrofotometry dentystyczne do ustala-
nia koloru protezy dentystycznej, dentystyczne wkłady koro-
nowo-korzeniowe, urządzenia dentystyczne do frezowania, 
wiertła dentystyczne do cięcia, urządzenia i przyrządy den-
tystyczne, dentystyczne (urządzenia i przyrządy -), przyrządy 
i przybory dentystyczne, strzykawki do celów dentystycz-
nych, lasery do celów dentystycznych, szczypce do użytku 
dentystycznego, urządzenia do odlewów dentystycznych, 
rurki do zastosowań dentystycznych, wiertła do wiertarek 
dentystycznych, dentystyczne urządzenia do usuwania ka-
mienia, papierowe nakładki na tacki dentystyczne, sztyfty 
dentystyczne do sztucznych zębów, protezy dentystyczne 
w postaci wkładów, lusterka ręczne do badań dentystycz-
nych, końcówki wylotowe do strzykawek dentystycznych, 
przyrządy do nakładania wypełnienia dentystycznego, urzą-
dzenia do wytwarzania protez dentystycznych, szczypce 
do technicznych zabiegów dentystycznych, urządzenia 
do dopasowywania protez dentystycznych, urządzenia 
do wyświetlania obrazów dentystycznych, tarcze odcinające 
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do celów dentystycznych, urządzenia odsysające do użytku 
dentystycznego, wsporniki implantów do celów dentystycz-
nych, ochraniacze zębów do celów dentystycznych, implan-
ty dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, urzą-
dzenia do powielania dentystycznych filmów rentgenow-
skich, fotele do celów medycznych lub dentystycznych, jed-
norazowe końcówki wylotowe do strzykawek dentystycz-
nych, ultradźwiękowe przyrządy diagnostyczne do użytku 
dentystycznego, przybory do wieszania dentystycznych 
zdjęć rentgenowskich, lampy do użytku z przyrządami den-
tystycznymi, meble wykonane specjalnie do użytku denty-
stycznego, urządzenia do użytku przez techników denty-
stycznych, aparatura do polimeryzacji do celów dentystycz-
nych, urządzenia wibrujące do podgrzewania wosków den-
tystycznych, mosty do implantów do celów dentystycznych, 
klipsy dentystyczne do zabezpieczania istniejącej protezy 
zębowej, irygatory przyzębne do użytku w leczeniu denty-
stycznym, przyrządy tnące wysokiej częstotliwości do celów 
dentystycznych, osłony ochronne na twarz do użytku denty-
stycznego, przyrządy elektryczne do użytku przez denty-
stów przy pielęgnacji jamy ustnej, przyrządy [irygatory jamy 
ustnej] stosowane przez dentystów do płukania dziąseł, sty-
mulatory dziąseł w przestrzeniach międzyzębowych stoso-
wane w leczeniu dentystycznym, przyrządy elektryczne 
do użytku przez dentystów przy pielęgnacji zębów, urządze-
nia kolimacyjne wskazujące pozycję do dentystycznych 
urządzeń rentgenowskich, urządzenia do zastosowania pro-
mieniowania laserowego do celów dentystycznych, denty-
styczne unieruchamiające podpórki do jamy ustnej do rent-
gena, czepki ochronne na włosy do noszenia przez denty-
stów, urządzenia do polerowania zębów do użytku przez 
dentystów, elektryczne irygatory jamy ustnej do użytku 
przez dentystów, ramki do błon rentgenowskich do użytku 
dentystycznego, maski ochronne na nos do użytku denty-
stycznego, szpilki z metali szlachetnych do użytku denty-
stycznego, sztyfty z materiałów szlachetnych do użytku den-
tystycznego, maski ochronne na twarz do użytku denty-
stycznego, przyrządy do użytku przy wstawianiu protez 
dentystycznych, przyrządy koagulacyjne wysokiej częstotli-
wości do celów dentystycznych, maski ochronne na usta 
do użytku dentystycznego, uchwyty do błon rentgenow-
skich do użytku dentystycznego, oprawki do błon rentge-
nowskich do użytku dentystycznego, sztuczne zęby, koronki 
zębowe, koronki na zęby, sztuczne części zębów, pojemniki 
ochronne na zęby, klamerki [aparaty] na zęby, urządzenia 
do naprawy zębów, nakładki do prostowania zębów, urzą-
dzenia do dopasowywania sztucznych zębów, przyrządy 
do regulacji zębów [aparaty ortodontyczne], protezy w po-
staci częściowych koron zębowych, protezy w postaci peł-
nych koron zębowych, urządzenia do użytku przy wytwarza-
niu sztucznych zębów, przyrządy do użytku w przygotowy-
waniu sztucznych zębów, przyrządy do użytku przy wsta-
wianiu sztucznych zębów, szczoteczki międzyzębowe 
do użytku w leczeniu zębów, zamki ortodontyczne [aparaty 
ortodontyczne] do stosowania w prostowaniu zębów, prote-
zy z porcelany o wysokiej wytrzymałości przytwierdzane 
do struktury zębiny, przyrządy endodontyczne, irygatory 
jamy ustnej, piersiowe urządzenia drenażowe do usuwania 
cieczy z jamy opłucnej pacjenta, uchwyty do błon rentge-
nowskich do użytku w jamie ustnej , 21 szczoteczki do zę-
bów, szczoteczki do zębów elektryczne, artykuły do czysz-
czenia zębów, futerały na szczoteczki do zębów, pojemniki 
na szczoteczki do zębów, pudełeczka do przechowywania 
sztucznych zębów, włosie do szczoteczek do zębów, uchwy-
ty na szczoteczki do zębów, stojaki na szczoteczki do zębów, 
grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, szczoteczki 
do zębów do szczotkowania ręcznego, pojemniki na środki 

do czyszczenia zębów, rozpylacze do mycia dziąseł i zębów, 
szczoteczki do zębów dla zwierząt domowych, przyrządy 
do ultradźwiękowego czyszczenia protez zębowych, pojem-
niki do czyszczenia i przechowywania protez zębowych, ze-
stawy do pielęgnacji jamy ustnej składające się ze szczote-
czek do zębów i nici dentystycznych, urządzenia do mycia 
zębów i dziąseł przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem, 
do użytku domowego, nici dentystyczne, nić dentystyczna, 
nici dentystyczne lecznicze, dozowniki nici dentystycznej, 
wykałaczki dentystyczne do użytku osobistego, irygatory 
do jamy ustnej, inne niż stosowane w dentystyce, 35 sprze-
daż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycz-
nym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urzą-
dzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem medycznym.
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(731) CHUDAK URSZULA HOL-DENTAL DEPOT, Łódź
(540) HOL-DENTAL DEPOT
(510), (511) 3 nielecznicze płukanki stomatologiczne, wybie-
lające żele dentystyczne, preparaty do polerowania protez 
dentystycznych, roztwory czyszczące do dentystycznych ul-
tradźwiękowych urządzeń sterylizacyjnych, dentystyczne pły-
ny do płukania ust pozbawione substancji medycznych, paski 
wybielające zęby, proszek do zębów, pasta do zębów, prepara-
ty do pielęgnacji zębów, preparaty do czyszczenia zębów, żele 
do wybielania zębów, płyny do czyszczenia zębów, płyn 
do czyszczenia zębów, żele do czyszczenia zębów, środki 
do polerowania zębów, nielecznicze pasty do zębów, proszek 
do czyszczenia zębów, pasty wybielające do zębów, preparaty 
wybielające do zębów, kremy wybielające do zębów, środki 
do mycia zębów, środki do czyszczenia zębów, paski do wy-
bielania zębów nasączone preparatami do wybielania zębów 
[kosmetyki], nielecznicze środki do mycia zębów, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, proszek do zębów w formie 
pasty, środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, pasta do zę-
bów w formie tabletek twardych, preparaty do czyszczenia 
zębów przeznaczone do żucia, środki do czyszczenia zębów 
przeznaczone do żucia, preparaty kosmetyczne do pielęgna-
cji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów w formie 
gumy do żucia, pasta do zębów w postaci stałej, w formie syp-
kiej, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, nielecznicze spraye do jamy ustnej, płyny do płukania 
jamy ustnej, środki do higieny jamy ustnej, niemedyczne płyny 
do płukania jamy ustnej, zestawy produktów do higieny jamy 
ustnej, spraye do jamy ustnej, nie do celów medycznych, pły-
ny do płukania jamy ustnej, nie do użytku medycznego, 5 ce-
ment stomatologiczny, stomatologiczne środki profilaktyczne, 
metale ukształtowane do stomatologii, leki do celów stomato-
logicznych, amalgamaty do celów stomatologicznych, anty-
biotyki do stosowania w stomatologii, lakiery przewodzące 
do celów stomatologicznych, stopy metali do użytku stoma-
tologicznego, preparaty farmaceutyczne do celów stomatolo-
gicznych, środki znieczulające do celów stomatologicznych, 
żywice syntetyczne do stosowania w stomatologii, materiały 
porcelanowe do użytku w stomatologii, wosk do modelowa-
nia do celów stomatologicznych, podkłady z metali do celów 
stomatologicznych, kleje do użytku stomatologicznego i den-
tystycznego, materiały syntetyczne do użytku stomatologicz-
nego do wypełnień, materiały do uszczelniania szczelin do ce-
lów stomatologicznych, środki dezynfekujące do aparatury 
i przyrządów stomatologicznych, materiały wiążące i podkła-
dy do celów stomatologicznych, gips dentystyczny, ceramika 
dentystyczna, żywice dentystyczne, lakier dentystyczny, kom-
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pozyty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne, szczeliwa 
dentystyczne, dentystyczne amalgamaty, dentystyczne ma-
styksy, surowce dentystyczne, stopy dentystyczne, mastyksy 
dentystyczne, dentystyczne cementy, wosk dentystyczny, 
dentystyczne materiały ścierne, dentystyczne materiały wią-
żące, dentystyczne mieszaniny odbudowujące, dentystyczne 
materiały ceramiczne, dentystyczne materiały porcelanowe, 
dentystyczne cementy żywiczne, wosk dentystyczny do przy-
gotowywania wycisków dentystycznych, amalgamaty denty-
styczne ze złota, porcelana na protezy dentystyczne, materiał 
na koronki dentystyczne, materiał na mostki dentystyczne, 
cementy dentystyczne do wypełnień, preparaty i artykuły 
dentystyczne, dentystyczne materiały do odcisków, materiały 
dentystyczne do odcisków, kleje do protez dentystycznych, 
cementy do protez dentystycznych, kleje do celów denty-
stycznych, gips do celów dentystycznych, materiały do protez 
dentystycznych, gazy do użytku dentystycznego, lak szczeli-
nowy do celów dentystycznych i techniczno-dentystycznych, 
kauczuk do celów dentystycznych, materiały dentystyczne 
do plombowania zębów, materiały dentystyczne do wypeł-
niania zębów, lakiery dentystyczne do uszczelniania zębów, 
środki uszczelniające do celów dentystycznych, materiały wy-
ściełające do celów dentystycznych, materiały utrwalające 
do celów dentystycznych, alginat ortodontyczny do wyci-
sków dentystycznych, paski do przyklejania protez denty-
stycznych, preparaty dentystyczne do ujawniania płytki na-
zębnej, dentystyczne materiały do powielania modeli zębów, 
dentystyczne materiały do tworzenia modeli zębów, materiały 
ceramiczne do wyrobu protez dentystycznych, materiały 
do osadzania do celów dentystycznych, stopy metali szlachet-
nych do implantów dentystycznych, stopy metali szlachet-
nych do celów dentystycznych, licówki dentystyczne do sto-
sowania w odbudowie zębów, materiały dentystyczne do od-
cisków zawierające alginat chromatyczny, środki czyszczące 
[preparaty] do sterylizacji narzędzi dentystycznych, płyny 
o działaniu ścierającym do użytku dentystycznego, czyściki 
o działaniu ścierającym do użytku dentystycznego, preparaty 
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, materiały ceramiczne do stosowania w rekonstrukcji 
protez dentystycznych, żywica dentystyczna do tymczaso-
wych mostków, koron i licówek, materiały ceramiczne do wy-
pełniania do celów dentystycznych, materiały do wytrawiania 
zębów, preparaty do plombowania zębów, materiały do plom-
bowania zębów, materiał do naprawiania zębów, materiały 
do sztucznych zębów, lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
stopy ceramiczne na korony zębowe, alginaty ortodontyczne 
do wykonywania wycisków zębów, środki żrące do leczenia 
powierzchni zębów, stopy metali do celów odbudowy zębów, 
bandaże do jamy ustnej, leczniczy spray do jamy ustnej, mate-
riały do profilaktyki jamy ustnej, środki do czyszczenia jamy 
ustnej, preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, prepa-
raty lecznicze do leczenia jamy ustnej, lecznicze żele do pielę-
gnacji jamy ustnej, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, 
przeciwdrobnoustrojowe płyny do płukania jamy ustnej, 
spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, płyny do płu-
kania jamy ustnej do celów medycznych, lecznicze żele do hi-
gieny jamy ustnej aplikowane za pomocą szczoteczki, płyny 
do płukania jamy ustnej do celów medycznych [płyny do płu-
kania gardła], 10 fotele stomatologiczne, wiertła stomatolo-
giczne, stomatologiczne kamery wewnątrzustne, protezy sto-
sowane w stomatologii, części protetyczne do stomatologii, 
kątnice do stomatologii zachowawczej, rękawice do użytku 
stomatologicznego, igły do celów stomatologicznych, im-
planty [protezy] stosowane w stomatologii, wiertła do użytku 
w stomatologii, jednorazowe kątnice do stomatologii zacho-
wawczej, implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej, 
specjalne fotele do użytku stomatologicznego, dyski ścierają-

ce do zastosowań stomatologicznych, tarcze ścierne do celów 
stomatologicznych, dyski tnące do zastosowań stomatolo-
gicznych, rękawiczki lateksowe do celów stomatologicznych, 
urządzenia rtg do obrazowania stomatologicznego, urządze-
nia do użytku przez asystentów stomatologów, instrumenty 
do użytku w protetyce stomatologicznej, fotele specjalnie 
przystosowane do celów stomatologicznych, lampy polime-
ryzacyjne [do utwardzania materiałów stomatologicznych], 
maski ochronne do użytku przez pracowników stomatologii, 
rękawice ochronne do użytku przez pracowników stomatolo-
gii, dłuta stomatologiczne, inne niż do użytku osobistego, 
zgłębniki stomatologiczne do użytku w leczeniu zębów, apa-
raty rentgenowskie do użytku stomatologicznego i medycz-
nego, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatolo-
gicznego, irygatory do jamy ustnej do stosowania w stomato-
logii, fotele do badań wykonane specjalnie do użytku stoma-
tologicznego, leżanki do badań wykonane specjalnie do użyt-
ku stomatologicznego, uchwyty mocujące do urządzeń wier-
cących do zastosowań stomatologicznych, materiały na im-
planty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], im-
planty protetyczne, przyrządy do implantów protetycznych, 
przyrządy protetyczne do celów dentystycznych, lusterka 
dentystyczne, artykulatory dentystyczne, mostki dentystycz-
ne, ekskawatory dentystyczne, protezy dentystyczne, implan-
ty dentystyczne, sondy dentystyczne, podkłady dentystycz-
ne, prostnice dentystyczne, spektrofotometry dentystyczne, 
korony dentystyczne, fotele dentystyczne, wiertła dentystycz-
ne, miazgociągi dentystyczne, strzykawki dentystyczne, den-
tystyczne urządzenia rentgenowskie, sztyfty korzeniowe den-
tystyczne, aparatura dentystyczna, elektryczna, łyżki wycisko-
we [dentystyczne], urządzenia dentystyczne równoległościo-
we, dentystyczne kolorniki odcieni, części protez dentystycz-
nych, spektrofotometry dentystyczne do ustalania koloru 
protezy dentystycznej, dentystyczne wkłady koronowo-ko-
rzeniowe, urządzenia dentystyczne do frezowania, wiertła 
dentystyczne do cięcia, urządzenia i przyrządy dentystyczne, 
dentystyczne urządzenia i przyrządy, przyrządy i przybory 
dentystyczne, strzykawki do celów dentystycznych, lasery 
do celów dentystycznych, szczypce do użytku dentystyczne-
go, urządzenia do odlewów dentystycznych, rurki do zastoso-
wań dentystycznych, wiertła do wiertarek dentystycznych, 
dentystyczne urządzenia do usuwania kamienia, papierowe 
nakładki na tacki dentystyczne, sztyfty dentystyczne 
do sztucznych zębów, protezy dentystyczne w postaci wkła-
dów, lusterka ręczne do badań dentystycznych, końcówki wy-
lotowe do strzykawek dentystycznych, przyrządy do nakłada-
nia wypełnienia dentystycznego, urządzenia do wytwarzania 
protez dentystycznych, szczypce do technicznych zabiegów 
dentystycznych, urządzenia do dopasowywania protez den-
tystycznych, urządzenia do wyświetlania obrazów denty-
stycznych, tarcze odcinające do celów dentystycznych, urzą-
dzenia odsysające do użytku dentystycznego, wsporniki im-
plantów do celów dentystycznych, ochraniacze zębów do ce-
lów dentystycznych, implanty dentystyczne wykonane z ma-
teriałów sztucznych, urządzenia do powielania dentystycz-
nych filmów rentgenowskich, fotele do celów medycznych 
lub dentystycznych, jednorazowe końcówki wylotowe 
do strzykawek dentystycznych, ultradźwiękowe przyrządy 
diagnostyczne do użytku dentystycznego, przybory do wie-
szania dentystycznych zdjęć rentgenowskich, lampy do użyt-
ku z przyrządami dentystycznymi, meble wykonane specjal-
nie do użytku dentystycznego, urządzenia do użytku przez 
techników dentystycznych, aparatura do polimeryzacji do ce-
lów dentystycznych, urządzenia wibrujące do podgrzewania 
wosków dentystycznych, mosty do implantów do celów den-
tystycznych, klipsy dentystyczne do zabezpieczania istniejącej 
protezy zębowej, irygatory przyzębne do użytku w leczeniu 
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dentystycznym, przyrządy tnące wysokiej częstotliwości 
do celów dentystycznych, osłony ochronne na twarz do użyt-
ku dentystycznego, przyrządy elektryczne do użytku przez 
dentystów przy pielęgnacji jamy ustnej, przyrządy [irygatory 
jamy ustnej] stosowane przez dentystów do płukania dziąseł, 
stymulatory dziąseł w przestrzeniach międzyzębowych stoso-
wane w leczeniu dentystycznym, przyrządy elektryczne 
do użytku przez dentystów przy pielęgnacji zębów, urządze-
nia kolimacyjne wskazujące pozycję do dentystycznych urzą-
dzeń rentgenowskich, urządzenia do zastosowania promie-
niowania laserowego do celów dentystycznych, dentystyczne 
unieruchamiające podpórki do jamy ustnej do rentgena, czep-
ki ochronne na włosy do noszenia przez dentystów, urządze-
nia do polerowania zębów do użytku przez dentystów, elek-
tryczne irygatory jamy ustnej do użytku przez dentystów, 
ramki do błon rentgenowskich do użytku dentystycznego, 
maski ochronne na nos do użytku dentystycznego, szpilki 
z metali szlachetnych do użytku dentystycznego, sztyfty 
z materiałów szlachetnych do użytku dentystycznego, maski 
ochronne na twarz do użytku dentystycznego, przyrządy 
do użytku przy wstawianiu protez dentystycznych, przyrządy 
koagulacyjne wysokiej częstotliwości do celów dentystycz-
nych, maski ochronne na usta do użytku dentystycznego, 
uchwyty do błon rentgenowskich do użytku dentystycznego, 
oprawki do błon rentgenowskich do użytku dentystycznego, 
sztuczne zęby, koronki zębowe, koronki na zęby, sztuczne czę-
ści zębów, pojemniki ochronne na zęby, klamerki [aparaty] 
na zęby, urządzenia do naprawy zębów, nakładki do prosto-
wania zębów, urządzenia do dopasowywania sztucznych zę-
bów, przyrządy do regulacji zębów [aparaty ortodontyczne], 
protezy w postaci częściowych koron zębowych, protezy 
w postaci pełnych koron zębowych, urządzenia do użytku 
przy wytwarzaniu sztucznych zębów, przyrządy do użytku 
w przygotowywaniu sztucznych zębów, przyrządy do użytku 
przy wstawianiu sztucznych zębów, szczoteczki międzyzębo-
we do użytku w leczeniu zębów, zamki ortodontyczne [apara-
ty ortodontyczne] do stosowania w prostowaniu zębów, pro-
tezy z porcelany o wysokiej wytrzymałości przytwierdzane 
do struktury zębiny, przyrządy endodontyczne, irygatory jamy 
ustnej, piersiowe urządzenia drenażowe do usuwania cieczy 
z jamy opłucnej pacjenta, uchwyty do błon rentgenowskich 
do użytku w jamie ustnej, 21 szczoteczki do zębów, szczotecz-
ki do zębów elektryczne, artykuły do czyszczenia zębów, fute-
rały na szczoteczki do zębów, pojemniki na szczoteczki do zę-
bów, pudełeczka do przechowywania sztucznych zębów, 
włosie do szczoteczek do zębów, uchwyty na szczoteczki 
do zębów, stojaki na szczoteczki do zębów, grzebienie o rzad-
ko rozstawionych zębach, szczoteczki do zębów do szczotko-
wania ręcznego, pojemniki na środki do czyszczenia zębów, 
rozpylacze do mycia dziąseł i zębów, szczoteczki do zębów dla 
zwierząt domowych, przyrządy do ultradźwiękowego czysz-
czenia protez zębowych, pojemniki do czyszczenia i przecho-
wywania protez zębowych, zestawy do pielęgnacji jamy ust-
nej składające się ze szczoteczek do zębów i nici dentystycz-
nych, urządzenia do mycia zębów i dziąseł przy użyciu wody 
pod wysokim ciśnieniem, do użytku domowego, nici denty-
styczne, nić dentystyczna, nici dentystyczne lecznicze, do-
zowniki nici dentystycznej, wykałaczki dentystyczne do użyt-
ku osobistego, irygatory do jamy ustnej, inne niż stosowane 
w dentystyce, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopa-
trzenia medycznego, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym.

(210) 475341 (220) 2017 08 16
(731) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną

(540) Sezon na... PROFi KREM DYNIOWY Z PESTKAMI 
DYNI BEZ GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO BEZ 
KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.03, 25.01.15, 05.09.14, 26.04.02, 
26.04.04, 26.04.22, 08.07.01

(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupa-krem z warzyw, 
zupy warzywne z pestkami, zupa-krem z dyni z pestkami 
dyni.

(210) 475345 (220) 2017 08 16
(731) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną

(540) Sezon na... PROFi KREM PAPRYKOWY BEZ 
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO BEZ 
KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.03, 08.07.01, 05.09.15, 05.03.11
(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupa-krem z warzyw, 
zupa-krem z papryki.
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(210) 475346 (220) 2017 08 16
(731) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną

(540) Sezon na... PROFi ZUPA FASOLOWA 
Z KIEŁBASĄ WIEPRZOWĄ BEZ GLUTAMINIANU 
MONOSODOWEGO BEZ BARWNIKÓW

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.09.19, 03.07.03, 05.03.11, 11.03.09
(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupa warzywna z wę-
dliną, zupa fasolowa z kiełbasą.

(210) 475347 (220) 2017 08 16
(731) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną

(540) Sezon na... PROFi ZUPA ZIEMNIACZANA 
Z BOCZKIEM WIEPRZOWYM BEZ GLUTAMINIANU 
MONOSODOWEGO BEZ BARWNIKÓW

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.03, 05.09.03, 08.05.01, 05.03.11, 
11.03.09

(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupa warzywna z mię-
sem, zupa ziemniaczana z boczkiem.

(210) 475348 (220) 2017 08 16
(731) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną

(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW Moje odkrycie 
PROFi Bolognese z makaronem tagliatelle BEZ 
KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW

(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.07.03, 05.09.17, 08.07.17, 26.01.01, 
05.03.11, 03.07.03

(510), (511) 30 wyroby kulinarne na bazie makaronu, potra-
wa z makaronu z sosem bolognese.

(210) 475353 (220) 2017 08 16
(731) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną

(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW Moje odkrycie 
PROFi Jabłka prażone z cynamonem i ryżem BEZ 
KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW PRODUKT 
BEZGLUTENOWY

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.03, 05.07.13, 26.01.01, 08.07.17
(510), (511) 30 wyroby kulinarne na bazie ryżu z owocami, 
potrawa z ryżu i owoców z przyprawami, ryż z prażonymi 
jabłkami i cynamonem.
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(210) 475354 (220) 2017 08 16
(731) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną

(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW Moje odkrycie 
PROFi Kurczak w sosie słodko-kwaśnym z ryżem BEZ 
KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW

(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.07.17, 03.07.03, 08.05.10, 26.01.01
(510), (511) 30 wyroby kulinarne na bazie ryżu z mięsem 
i owocami, potrawa z ryżu z mięsem, owocami i z przypra-
wami, ryż z kurczakiem w sosie słodko-kwaśnym.

(210) 475355 (220) 2017 07 31
(731) SADURSKI DARIUSZ BRACIA SADURSCY, Kraków
(540) ABS

(531) 07.01.09, 07.01.11, 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) 475389 (220) 2017 08 16
(731) T.B. CISEK SPÓŁKA JAWNA, Gliwice
(540) BASEPRO

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 płyn do odtłuszczania stosowany w procesach 
produkcyjnych, 29 oleje, tłuszcze jadalne, produkty z mleka, 
mleko w proszku, margaryny, owoce suszone, galaretki, biał-
ko jaja, jaja w proszku, śmietana, marmolady, owoce w al-

koholu, wiórki kokosowe, rodzynki suche, skórki owocowe, 
słonecznik przetworzony (krem), jadalne nasiona słonecz-
nika, żelatyna, 30 cukier, mąka, preparaty zbożowe, chleb, 
wyroby piekarnicze, cukiernicze, słodycze, lody spożywcze, 
miód, syrop z melasy, drożdże, proszek do pieczenia, kawa, 
kakao, produkty do wzbogacania chleba, aromaty i olejki 
aromatyczne, masy budyniowe, marcepan, płatki zbożowe 
suszone, skrobia do celów spożywczych, kukurydza mielona, 
wafle, wiążące środki do lodów spożywczych, ozdoby jadal-
ne do ciast, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu.

(210) 475393 (220) 2017 08 16
(731) BADORA TOMASZ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 

BADICO, Gdańsk Kowale
(540) KM CERAMA MARKET BADICO

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 aparatura inna niż elektroniczna nie ognio-
trwała do dezynfekcji z użyciem czynnych substancji che-
micznych i lub biologicznych łazienkowa, kabinowa i sauno-
wa i jej części, inna niż elektroniczna aparatura nie ogniotrwała 
do wentylacji i/lub klimatyzacji łazienkowa, kabinowa i sau-
nowa i jej części, inna niż elektroniczna aparatura i instalacje 
chłodnicze absorpcyjne i/lub sprężarkowe specjalnie prze-
znaczone do instalacji łazienkowych, kabinowych i sauno-
wych i jej części, inna niż elektroniczna aparatura nie ognio-
trwała i instalacje do zmiękczania wody łazienkowa, 
kabinowa i saunowa i ich części, inna niż elektroniczna apa-
ratura nie ogniotrwała i urządzenia do nawaniania powietrza 
łazienkowa, kabinowa i saunowa i ich części, aparatura 
do uzdatniania przez jonizację powietrza łazienkowa, kabi-
nowa i saunowa i ich części, inna niż elektroniczna armatura 
nie ogniotrwała bezpieczeństwa do urządzeń oraz instalacji 
wodnych łazienkowych i kabinowych i ich części, armatura 
do innej niż elektryczna i elektroniczna regulacji urządzeń 
wodnych oraz przewodów wodnych łazienkowa, kabinowa 
i saunowa i ich części, bidety łazienkowe, saunowe, kabino-
we i ich części, inne niż gazowe bojlery łazienkowe, kabino-
we i saunowe i ich części, bojlery gazowe łazienkowe, kabi-
nowe i saunowe i ich części, bojlery elektryczne rezystancyjne 
i/lub pojemnościowe łazienkowe, kabinowe i saunowe 
i ich części, komory bakteriologicznie i grzybobójczo oraz 
roztoczobójczo uczynnione nie ogniotrwałe stosowane 
w instalacjach sanitarnych i ich części, dmuchawy nie ognio-
trwałe jako części instalacji do nawiewu i wyciągu powietrza 
( wentylatory i ekshaustory) łazienkowe, kabinowe i sauno-
we, nie elektroniczne dozowniki nie ogniotrwałe na środki 
dezynfekujące do toalet i ich części, dozowniki środków od-
każających w toaletach i ich części, nie ogniotrwałe łazienko-
we, kabinowe i saunowe dyfuzory dla oświetlenia i ich czę-
ści, filtry absorpcyjne i przepływowe jako części instalacji 
łazienkowych, nie ogniotrwałe grzałki nurnikowe elektrycz-
ne rezystancyjne do wodnej armatury łazienkowej i ich czę-
ści, nie ogniotrwałe łazienkowe, kabinowe i saunowe grzejni-
ki do centralnego ogrzewania i ich części, nie ogniotrwałe 
sauny i ich części, nie ogniotrwała instalacja klimatyzacyjna 
do łazienek, kabin i saun i ich części, instalacje centralnego 
ogrzewania na wodę gorącą lub na płyn hydrauliczny do ła-
zienek, kabin i saun i ich części, łazienkowe i kabinowe insta-
lacje do filtrowania powietrza i ich części, kabiny natryskowe 
nie ogniotrwałe, kabiny przenośne nie ogniotrwałe do łaźni 
tureckich i ich części, klosze nie ogniotrwałe do specjalnych 
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wodoszczelnych i paroszczelnych lamp łazienkowych, kabi-
nowych i saunowych i ich części, inne niż szpitalne i medycz-
ne krany i baterie łazienkowe i ich części, nie ogniotrwałe 
lampy bakteriobójcze i lampy bezpieczeństwa do oczysz-
czania powietrza w łazienkach i saunach i ich części, 
nie ogniotrwałe oświetleniowe lampy luminescencyjne 
do łazienek, kabin kąpielowych i saun i ich części, umywalki 
łazienkowe, kabinowe i saunowe i ich części, miski klozetowe 
i bidety kompaktowe i ich części, nie ogniotrwałe naczynia 
wzbiorcze do łazienkowych instalacji centralnego ogrzewa-
nia i ich części, nie ogniotrwałe natryski łazienkowe i kabino-
we i ich części, prysznice i natryski bez rozpryskowe łazienko-
we, kabinowe i ich części, inny niż elektryczny i elektroniczny 
osprzęt do wanien, bidetów, muszli ustępowych, brodzików, 
natrysków i ich części, łazienkowe palniki bakteriobójcze 
i ich części, nie ogniotrwałe łazienkowe piece kąpielowe ga-
zowe, węglowe, konwekcyjne, hybrydowe i ich części, pisu-
ary i ich części, nie ogniotrwałe samo napełnialne spłuczki 
ustępowe i ich części, nie ogniotrwałe łazienkowe, kabinowe 
i saunowe instalacje klimatyzacyjne i ich części, nie ognio-
trwałe przenośne kabiny do łaźni tureckich i ich części, 
nie ogniotrwałe przewody rurowe i lutnie powietrzne jako 
części instalacji sanitarnych łazienkowe, kabinowe, nie ognio-
trwałe łazienkowe, kabinowe rekuperatory ciepła i ich części, 
sedesy i ich części, nie ogniotrwałe łazienkowe, kabinowe 
i saunowe suszarki do bielizny elektryczne, suszarki do wło-
sów, suszarki łazienkowe do rąk montowane przy umywal-
kach i ich części, nie ogniotrwałe łazienkowe, kabinowe i sau-
nowe instalacje filtracyjne do oczyszczania wód ściekowych 
i ich części, nie ogniotrwałe urządzenia do chlorowania po-
jemnościowych basenów kąpielowych i ich części, nie ognio-
trwałe łazienkowe i saunowe urządzenia do chemio aktyw-
nego oczyszczania ścieków i ich części, nie ogniotrwałe 
urządzenia do suszenia rąk naścienne umywalkowe i inne niż 
umywalkowe i ich części, urządzenia do tworzenia wirów 
w wodzie spustowej do wanien kąpielowych, brodzików, ba-
senów i ich części, nie ogniotrwałe urządzenia ogrzewające 
zapobiegające zaparowywaniu w kabinach kąpielowych 
i ich części, ustępy przenośne z pojemnikami na fekalia i/lub 
syfonami i ich części, uszczelki i pakunki do kranów i baterii 
wodociągowych, nie ogniotrwałe wanny do kąpieli nasiado-
wych i ich części, wanny łazienkowe, wanny z wirowym 
mchem wody i ich części, nie ogniotrwałe łazienkowe i sau-
nowe wodotryski z ozdobnymi elementami i ich części, 
nie ogniotrwałe wyciągi kominowe inne niż lutnie do łazie-
nek i saun i ich części, nie ogniotrwałe termy i zasobniki cie-
pła wymiennikowe do łazienek, saun i natrysków i ich części, 
zawory kanalizacyjne, zawory mieszalnikowe do przewodów 
wodociągowych i ich części, nie ogniotrwałe zawory regulu-
jące poziom płynu w zbiornikach, zawory termostatyczne 
jako części instalacji ogrzewniczych łazienkowych i ich czę-
ści, zbiorniki do płuczek ustępowych i ich części, zlewy i zle-
wozmywaki i ich części, żarniki elektryczne do ogrzewania 
łazienek, kabin natryskowych i saun i ich części, nie ognio-
trwałe specjalne oprawki i specjalne żarówki oświetleniowe 
do łazienek, saun i natrysków i ich części, 19 belki niemetalo-
we stosowane budowie łaźni, łazienek, kabin sanitarnych, 
natrysków, nie metalowe boazerie specjalnie przeznaczone 
do zastosowań w pracach kafelkarskich i w glazurnictwie ła-
zienkowym i kabinowym, deski wodoodporne i grzybood-
porne stosowane jako drewno do celów budowlanych spe-
cjalnie przeznaczone do zastosowań w pracach kafelkarskich 
i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, drewno nadające 
się do formowania, obrobione, piłowane specjalnie przezna-
czone do zastosowań w pracach kafelkarskich i glazurnic-
twie łazienkowym i kabinowym, drzwi i odrzwia oraz futryny 
niemetalowe specjalnie przeznaczone do zastosowań w ka-

binach łazienkowych, forniry wodoodporne i bakteriosta-
tycznie unieczynnione specjalnie przeznaczone do zastoso-
wań w pracach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym 
i kabinowym, futryny i odrzwia niemetalowe do kabin sani-
tarnych, kształtki z gipsu i innych niż gips materiałów cera-
micznych specjalnie przeznaczone do zastosowań w pra-
cach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, 
gzymsy niemetalowe specjalnie przeznaczone do zastoso-
wań w pracach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym 
i kabinowym, karton budowlany, karton bitumiczny, karton 
z miazgi drzewnej specjalnie przeznaczone do zastosowań 
w pracach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym i kabi-
nowym, kątowniki i profile cienkościenne niemetalowe spe-
cjalnie przeznaczone do zastosowań w pracach kafelkarskich 
i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, kominowe trzony 
niemetalowe specjalnie przeznaczone do zastosowań 
w pracach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym i kabi-
nowym, ekskluzywne wyroby z marmuru specjalnie prze-
znaczone do zastosowań w pracach kafelkarskich i glazur-
nictwie łazienkowym i kabinowym, mozaiki dla budownictwa 
specjalnie przeznaczone do zastosowań w pracach kafelkar-
skich i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, nadproża 
niemetalowe do kabin sanitarnych, ognioodporne powłoki 
cementowe specjalnie przeznaczone do zastosowań w pra-
cach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym i kabino-
wym, inne niż cementowe ogniotrwałe materiały specjalnie 
przeznaczone do zastosowań w pracach kafelkarskich i gla-
zurnictwie łazienkowym i kabinowym, okna niemetalowe 
specjalnie przeznaczone do zastosowań w pracach kafelkar-
skich i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, okucia 
drzwi kabinowych niemetalowe specjalnie przeznaczone 
do zastosowań w pracach kafelkarskich i glazurnictwie ła-
zienkowym i kabinowym, wodoodporne i grzyboodporne 
parkiety łazienkowe, progi niemetalowe specjalnie przezna-
czone do zastosowań w pracach kafelkarskich i glazurnic-
twie łazienkowym i kabinowym, przegrody niemetalowe 
specjalnie przeznaczone do zastosowań w pracach kafelkar-
skich i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, przewody 
niemetalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, 
przewody wodociągowe niemetalowe specjalnie przezna-
czone do zastosowań w pracach kafelkarskich i glazurnic-
twie łazienkowym i kabinowym, rolety zewnętrzne niemeta-
lowe inne niż z materiałów tekstylnych specjalnie 
przeznaczone do zastosowań w pracach kafelkarskich i gla-
zurnictwie łazienkowym i kabinowym, ceramiczne i synte-
tyczne spoiwa do murów specjalnie przeznaczone do zasto-
sowań w pracach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym 
i kabinowym, wyroby szamotowe specjalnie przeznaczone 
do zastosowań w pracach kafelkarskich i glazurnictwie ła-
zienkowym i kabinowym, szkło konstrukcyjne do zastoso-
wań w pracach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym 
i kabinowym, szkło płaskie walcowane stosowane jako wy-
pełnienie okienne dla budownictwa do zastosowań w pra-
cach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym i kabino-
wym, szkło zbrojone do kabin sanitarnych, szyny z tworzyw 
syntetycznych stosowane jako materiał budowlany specjal-
nie przeznaczone do zastosowań w pracach kafelkarskich 
i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, ścianki szczelne 
niemetalowe specjalnie przeznaczone do zastosowań 
w pracach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym i kabi-
nowym, pokrycia ścian niemetalowe specjalnie prze znaczo-
ne do zastosowań w pracach kafelkarskich i glazurnictwie 
łazienkowym i kabinowym, terakota łazienkowa i kabinowa, 
tłuczeń granulowany i bakterio statycznie oraz grzybo sta-
tycznie unieczynniony jako podkład pod podłogowe wykła-
dziny ceramiczne łazienek i kabin sanitarnych, wyroby ze sty-
ropianu i podobnych syntetycznych tworzyw spienionych 
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stosowane w budownictwie, wyroby z polistyrenu stosowa-
ne w budownictwie, wyroby ze styrenu stosowane w bu-
downictwie specjalnie przeznaczone do zastosowań w pra-
cach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, 
zaprawa murarska specjalnie przeznaczona do zastosowań 
w pracach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym i kabi-
nowym, 20 meble łazienkowe i kabinowe z drewna, korka, 
trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, 
bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surow-
ców lub z tworzyw sztucznych, lustra łazienkowe i kabinowe 
oraz lustra weneckie z ramami i lub korpusami z drewna, kor-
ka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, musz-
li, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surow-
ców lub z tworzyw sztucznych oraz ich części, ramki obrazów 
łazienkowych i kabinowych z drewna, korka, trzciny, wikliny, 
rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, maci-
cy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw 
sztucznych oraz ich części, łazienkowe i kabinowe dozowniki 
stałe do ręczników niemetalowe oraz ich części, łazienkowe 
i kabinowe drabinki z drzewa lub tworzyw sztucznych oraz 
ich części, łazienkowe i kabinowe kosze niemetalowe z drew-
na, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, 
muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych 
surowców lub z tworzyw sztucznych oraz ich części, łazien-
kowe i kabinowe leżaki oraz ich części, łazienkowe i kabino-
we łóżka wodne inne niż lecznicze oraz ich części, łazienko-
we i kabinowe materace, łazienkowe i kabinowe 
wykończeniowe elementy z drewna, korka, trzciny, wikliny, 
rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, maci-
cy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw 
sztucznych, łazienkowe i kabinowe postumenty pod donicz-
ki na kwiaty z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości 
słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, se-
piolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych 
oraz ich części, łazienkowe i kabinowe pręty do mocowania 
chodników i wykładzin, łazienkowe i kabinowe rolety we-
wnętrzne okienne, łazienkowe i kabinowe rolki do zasłon, 
łazienkowe i kabinowe szafki na lekarstwa i kosmetyki 
z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, 
fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imita-
cji tych surowców lub z tworzyw sztucznych oraz ich części, 
łazienkowe i kabinowe wieszaki na ubrania oraz ich części, 
łazienkowe i kabinowe zasłony bambusowe oraz ich części, 
łazienkowe i kabinowe zasłony dekoracyjne z koralików oraz 
ich części, sznury do podwiązywania zasłon łazienkowych 
i kabinowych oraz ich części, łazienkowe i kabinowe uchwy-
ty do zasłon z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości 
słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, se-
piolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych 
oraz ich części, 35 usługi agencji handlowych, reklamowych 
i importowo-eksportowych świadczone na rzecz osób trze-
cich w zakresie dostępnej oferty kompletnych urządzeń ła-
zienkowych, kabinowych, saunowych i armatury wodno ka-
nalizacyjnej do nich i ich części, usługi analizy rynkowej 
świadczone na rzecz osób trzecich w zakresie popytu i po-
daży kompletnych urządzeń łazienkowych, kabinowych, 
saunowych i armatury wodno kanalizacyjnej do nich 
i ich części, organizowanie sprzedaży w tym za pośrednic-
twem Internetu świadczone na rzecz osób trzecich komplet-
nych urządzeń łazienkowych, kabinowych, saunowych i ar-
matury wodno kanalizacyjnej do nich i ich części, usługi 
świadczone na rzecz osób trzecich w zakresie badań marke-
tingowych i doradztwo w sprawach działalności handlowej 
w dziedzinie kompletnych urządzeń łazienkowych, kabino-
wych, saunowych i armatury wodno kanalizacyjnej do nich 
i ich części, opracowywanie, uaktualnianie i rozpowszechnia-
nie na rzecz osób trzecich materiałów reklamowych takich 

jak ulotki, prospekty, druki, próbki, za pośrednictwem radia, 
TV, billboardów, sieci komputerowej, ogłoszeń, korespon-
dencyjnie i innych źródeł i nośników w zakresie kompletnych 
urządzeń łazienkowych, kabinowych, saunowych i armatury 
wodno kanalizacyjnej do nich i ich części, organizowanie dla 
potrzeb osób trzecich wystaw i targów w celach handlo-
wych i reklamowych w zakresie kompletnych urządzeń ła-
zienkowych, kabinowych, saunowych i armatury wodno ka-
nalizacyjnej do nich i ich części, udzielanie kwalifikowanej 
informacji handlowej i porad nabywcom towarów i usług 
w zakresie popytu i podaży kompletnych urządzeń łazienko-
wych, kabinowych, saunowych i armatury wodno kanaliza-
cyjnej do nich i ich części, informacja o powyższych 
usługach.

(210) 475411 (220) 2017 08 16
(731) SZCZEŚNIAK SYLWIA KUKA, Warszawa
(540) KUKA

(531) 29.01.15, 26.02.01, 27.05.01
(510), (511) 42 usługi architektoniczne.

(210) 475429 (220) 2017 08 17
(731) OBSŁUGA I POŚREDNICTWO FINANSOWE PLUS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zgorzelec

(540) pluskantor

(531) 24.17.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, 
usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
usługi wymiany walut świadczone także przez Internet, skup 
i sprzedaż walut, udzielanie pożyczek i kredytów, windykacja 
należności, obrót wierzytelnościami, doradztwo w sprawach 
finansowych i ubezpieczeniowych, udzielanie pożyczek pod 
zastaw, udostępnianie informacji finansowych, usługi finan-
sowe, pieniężne i bankowe, usługi depozytów sejfowych, 
usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie nieruchomości, 
usługi w zakresie wycen, wydawanie kart przedpłaconych 
i bonów, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, po-
średnictwo finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
usługi wymiany walut świadczone także przez Internet, skup 
i sprzedaż walut, udzielanie pożyczek i kredytów, windykacja 
należności, obrót wierzytelnościami, doradztwo w sprawach 
finansowych i ubezpieczeniowych, udzielanie pożyczek 
pod zastaw, udostępnianie informacji finansowych, emisja 
czeków podróżnych i kuponów walutowych, handel walu-
tami online w czasie rzeczywistym, informacja finansowa 
w postaci kursów walut, przewidywanie kursów waluto-
wych, rynek dewizowy, swapy walutowe, transakcje dewi-
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zowe, udostępnianie informacji związanych z transakcjami 
walutowymi, udostępnianie informacji na temat cen kursu 
walut, usługi doradcze dotyczące wymiany waluty obcej, 
usługi finansowych baz danych związane z wymianą walut, 
usługi kantorów, usługi walutowe, maklerstwo finansowe, 
gwarancje finansowe, doradztwo finansowe, informacje 
finansowe, zarządzanie finansowe funduszami, finansowe 
usługi konsultingowe, osobiste usługi finansowe, wyceny fi-
nansowe nieruchomości, detaliczne usługi finansowe, zarzą-
dzanie finansowe dotyczące inwestycji, zarządzanie finan-
sowe rachunkami pieniężnymi, usługi finansowe dotyczące 
nieruchomości, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, 
transakcje finansowe i monetarne, finansowe usługi rozlicze-
niowe [clearingowe], gwarancje finansowe [usługi gwaran-
cyjne], zarządzanie finansowe funduszami powierniczymi, 
planowanie i zarządzanie finansowe, usługi oceny ryzyka 
finansowego, usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, 
usługi finansowe związane z podróżami, usługi finansowe 
dotyczące zapewniania pożyczek, usługi finansowe zwią-
zane z ubezpieczeniami, usługi finansowe związane z mie-
niem, zarządzanie finansowe za pośrednictwem Internetu, 
zarządzanie finansowe związane z bankowością, doradztwo 
finansowe dotyczące funduszy powierniczych, usługi finan-
sowe w zakresie akcji, finansowe usługi w zakresie przed-
płacania, zarządzania finansowe zbiorowymi programami 
inwestycyjnymi, doradztwo finansowe w zakresie franchisin-
gu, usługi finansowe, mianowicie regulowanie długu, usługi 
finansowe w zakresie obligacji, usługi finansowe świadczone 
przez Internet, wyceny finansowe dla celów ubezpieczenia, 
usługi w zakresie obrotu finansowego, usługi w zakresie 
sponsoringu finansowego, usługi informacji i doradztwa 
finansowego, usługi w zakresie planowania finansowego, 
usługi finansowe w zakresie zabezpieczania funduszy, usługi 
finansowe związane z kartami bankowymi, usługi finansowe 
w zakresie zakupu pojazdów, usługi finansowe świadczone 
przy użyciu kart, usługi finansowe związane z kartami kredy-
towymi, usługi finansowe związane z pojazdami mechanicz-
nymi, usługi finansowe związane z zastawami hipotecznymi, 
finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych 
pojazdów, usługi finansowe związane z zapłatą gotówką, 
usługi finansowe związane z zakupem samolotów, usługi 
finansowe związane z handlem samochodowym, usługi 
finansowe w zakresie dzierżawy samolotów, usługi finan-
sowe w zakresie papierów wartościowych, usługi finanso-
we w postaci zabezpieczenia inwestycji, usługi finansowe 
związane z działalnością gospodarczą, usługi finansowe 
dotyczące programów akcjonariatu prywatnego, usługi fi-
nansowe w zakresie obrotu akcjami, inwestycje finansowe 
w dziedzinie papierów wartościowych, badania finansowe 
w dziedzinie zarządzania ryzykiem, usługi finansowe z zakre-
su zarządzania majątkiem, finansowe zarządzanie projektami 
z dziedziny nieruchomości, doradztwo finansowe w zakre-
sie zarządzania aktywami, doradztwo finansowe związane 
z usługami kredytowymi, usługi pośrednictwa finansowego 
w zakresie nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego 
i planowania finansowego, usługi doradztwa finansowego 
związane z niewypłacalnością, usługi finansowe w zakresie 
punktowej oceny kredytowej, usługi finansowe świadczone 
przez kasy oszczędnościowo-mieszkaniowe, usługi finan-
sowe w zakresie zarządzania kartami kredytowymi, usługi 
finansowe związane z międzynarodowymi papierami warto-
ściowymi, usługi finansowe świadczone za pomocą środków 
elektronicznych, przelewy i transakcje finansowe oraz usłu-
gi płatnicze, informacje finansowe dostarczane za pomocą 
środków elektronicznych, zapewnianie ochrony finansowej 
od ryzyka wymiany walut, usługi zarządzania finansowego 
związane z instytucjami bankowymi, usługi planowania fi-

nansowego związane z projektami budowlanymi, usługi 
finansowe związane z kupnem i handlem towarami, konsul-
tacje finansowe związane z kupnem i sprzedażą przedsię-
biorstw, usługi doradcze [finansowe] świadczone na rzecz 
likwidatorów szkód, usługi finansowe dla podróżnych świad-
czone w nagłych wypadkach, finansowe usługi bankowe 
w zakresie wpłacania środków pieniężnych, usługi finansowe 
związane ze sprzedażą i kupnem papierów wartościowych, 
usługi finansowe związane z dostarczaniem bonów na za-
kup towarów, usługi pośrednictwa w zakresie organizowania 
finansowania przez inne instytucje finansowe, usługi finan-
sowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą 
telefonu.

(210) 475508 (220) 2017 08 21
(731) KRAJEWSKI MACIEJ, Warszawa
(540) KLINIKA KRAJEWSKI

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 44 doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczą-
ce alergii, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo 
dotyczące urody, doradztwo medyczne w zakresie ciąży, 
doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, doradztwo 
medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo w za-
kresie diety i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki 
i odżywiania, doradztwo w zakresie immunologii, doradz-
two w zakresie urody, fizjoterapia, implantacja (wszczepianie) 
włosów, informacja medyczna, kliniki medyczne, konsultacje 
dotyczące kosmetyków, konsultacje medyczne, kosme-
tyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczne 
usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosmetyczne wykony-
wanie tatuaży za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg lasero-
wy na wzrost włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, 
kuracje do włosów, laserowe usuwanie grzyba palców nóg, 
laserowe usuwanie żylaków, laserowe usuwanie tatuaży, la-
serowy zabieg kosmetyczny pajączków, leczenie alergii, le-
czenie kosmetyczne grzyba palców nóg, leczenie w zakresie 
kontroli wagi ciała, manicure, masaż, medyczna pielęgnacja 
stóp, medyczne badania osób, odbudowa włosów, opieka 
medyczna i zdrowotna, opracowywanie indywidualnych 
programów rehabilitacji fizycznej, pielęgnacja urody, pla-
nowanie i nadzorowanie diety, pomoc medyczna, porad-
nictwo medyczne, poradnictwo dietetyczne, profesjonalne 
doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo 
związane z dietą, prowadzenie placówek medycznych, prze-
chowywanie komórek macierzystych, przeprowadzanie ba-
dań medycznych, przeprowadzanie badań na sen do celów 
diagnostyki lub leczenia medyczn przeprowadzanie diagno-
zy chorób, salony piękności, świadczenie usług medycznych, 
udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermato-
logii, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji 
pacjentom w zakresie zażywania leków, udzielanie informa-
cji zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z usługami 
medycznymi, udzielanie informacji związanych z suplemen-
tami diety i odżywczymi, udzielanie porad medycznych 
w zakresie redukcji masy ciała, usługi analiz laboratoryjnych 
związanych z leczeniem ludzi, usługi analiz medycznych 
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związanych z leczeniem osób, usługi analiz medycznych 
związane z leczeniem pacjentów, usługi badań krwi, usługi 
badań medycznych związane z diagnozowaniem i lecze-
niem chorób, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, 
usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, 
usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów me-
dycznych, usługi doradcze dotyczące odżywiania, usługi 
doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze do-
tyczące problemów medycznych, usługi doradcze i infor-
macyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze dotyczące 
urody, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi do-
radcze w zakresie żywienia, usługi doradcze w zakresie die-
tetyki, usługi doradcze związane z dietą, usługi doradcze 
związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dietetycz-
nego [medyczne], usługi doradztwa dotyczącego makijażu 
i nakładania makijażu, usługi doradztwa w zakresie kontro-
lowania wagi, usługi drenażu limfatycznego, usługi gineko-
logiczne, usługi indywidualnych konsultacji medycznych 
świadczone dla pacjentów, usługi klinik medycznych, usługi 
klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi klinik chirurgii 
kosmetycznej i plastycznej, usługi konsultacyjne dotyczące 
pielęgnacji urody, usługi klinik zdrowia [medyczne], usługi 
kosmetyczne, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywa-
nia makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi 
laserowego usuwania owłosienia, usługi laserowej korekty 
wzroku, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usłu-
gi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, usługi leczni-
cze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi leczni-
cze związane z odrastaniem włosów, usługi lekarskie, usługi 
manicure i pedicure, usługi medyczne, usługi medyczne 
w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne w zakre-
sie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne w za-
kresie pielęgniarstwa, usługi medyczne w zakresie leczenia 
skóry, usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego 
bólu, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem 
i przetwarzaniem kom usługi medyczne związane z usu-
waniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi, usługi mikro-
dermabrazji, usługi opieki zdrowotnej, usługi pedicure, 
usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi pielęgnacji paznok-
ci, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi 
pomocy medycznej, usługi poradnictwa medycznego, 
usługi prywatnych szpitali, usługi spa, usługi spa medycz-
nych, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie higieny i pie-
lęgnacji urody, usługi w zakresie kuracji odchudzających, 
usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi 
w zakresie leczenia chirurgicznego, usługi w zakresie lecze-
nia medycznego, usługi w zakresie medycyny sportowej, 
usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi 
w zakresie odchudzania, usługi w zakresie pielęgnacji twa-
rzy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie 
planowania programów redukcji wagi, usługi w zakresie 
pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie terapii za pomo-
cą światła, usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji 
owłosienia, usługi w zakresie zabiegów upiększających, 
usługi zabiegów na cellulitu, usługi zabiegów kosmetycz-
nych na twarz i ciało, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, 
usuwanie cellulitu z ciała, wykonywanie badań medycz-
nych, wynajem sprzętu do celów medycznych, wynajem 
sprzętu do pielęgnacji skóry, wypożyczanie instrumentów 
medycznych, wypożyczanie instrumentów chirurgicznych, 
wypożyczanie sprzętu medycznego, zabiegi depilacyjne, 
zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, za-
biegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi pielęgnacji urody, 
zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi kosme-
tyczne dla włosów, zabiegi terapeutyczne dla ciała.

(210) 475573 (220) 2017 08 22
(731) Roma Systems, Inc., Orlando, US
(540) TONY ROMA’S
(510), (511) 43 usługi restauracyjne i kateringowe.

(210) 475601 (220) 2017 08 22
(731) GRZELAK DARIUSZ DG GROUP, Ząbki
(540) F2F

(531) 26.01.18, 27.05.01
(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.

(210) 475677 (220) 2017 08 24
(731) INPLUS ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) inplan

(531) 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi 
zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi w za-
kresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji 
public relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku to-
waru, usługi, firmy, usługi agencji importowo-eksportowych, 
usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama 
radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama kore-
spondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprzeda-
ży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewi-
zji, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji 
towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, de-
korowanie wystaw sklepowych, wynajem powierzchni rekla-
mowych, agencje informacji handlowej, oferowanie w me-
diach produktów dla handlu detalicznego, analizy kosztów, 
analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania 
rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, 
powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach danych, obrób-
ka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowa-
nie tekstów sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowa-
nie usług, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, rozlepianie plakatów 
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reklamowych, wycena działalności handlowej, organizowa-
nie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
kolportaż próbek reklamowych, pośredniczenie w zawiera-
niu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, przygoto-
wywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja 
towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, pro-
jektowanie i wykonywanie tymczasowych materiałów rekla-
mowych wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym, 
rozdawanie materiałów reklamowych w punkcie sprzedaży, 
wynajem modelek i modeli dla celów promocji sprzedaży, 
pozycjonowanie produktów na półkach sklepowych, wynaj-
mowanie nośników reklamowych, doradztwo personalne, 
rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór personelu 
za pomocą metod psychotechnicznych, wynajem pracowni-
ków, produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk 
reklamowych i reklamowych utworów muzycznych, usługi 
zaopatrywania osób trzecich w towary przeznaczone dla ce-
lów promocyjnych i usługi reklamowe, doradztwo podatko-
we, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w dzia-
łalności gospodarczej, 36  usługi pośrednictwa w sprawach 
finansowych oraz ubezpieczeniowych, usługi doradztwa 
w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych, usługi 
inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, pozy-
skiwanie środków finansowych, wynajmowanie i dzierżawa 
majątku nieruchomego, administrowanie i zarządzanie nie-
ruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi w za-
kresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni 
biurowych, działalność finansowa, usługi w zakresie opera-
cji finansowych, doradztwo finansowe, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna papierów wartościowych, sprzedaż za pośred-
nictwem Internetu papierów wartościowych, pośrednictwo 
i doradztwo przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych, kon-
sumpcyjnych i hipotecznych, usług leasingowych, obsługa 
transakcji finansowych dotyczących kredytów inwestycyj-
nych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usług leasingowych, 
sprzedaży na raty, zarządzanie finansami, zarządzanie mająt-
kiem ruchomym i nieruchomym, prowadzenie rachunków 
finansowych, prowadzenie rozliczeń pieniężnych, pośrednic-
two w transakcjach finansowych inwestycyjnych, konsump-
cyjnych i hipotecznych, usługi inwestycyjne ze środków wła-
snych i powierzonych, pozyskiwanie środków finansowych, 
usługi w zakresie ubezpieczeń, prowadzenie analiz finanso-
wych, ekspertyzy dla celów finansowych, informacja finan-
sowa, ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych, usługi 
powiernicze, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen 
ekonomiczno - finansowych przedsiębiorstw, opracowanie 
i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finanso-
wych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i in-
stytucji finansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie 
walorów, zarządzanie finansami, prowadzenie rachunków 
finansowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych 
i lokat terminowych, prowadzenie rozliczeń pieniężnych, 
maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, agencje fi-
nansowe, agencje ściągania wierzytelności, usługi agencji 
pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi 
inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych doty-
czące nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych, 
wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego i rucho-
mego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, 
sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nie-
ruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, sprze-
daż hurtowa i detaliczna nieruchomości z ryku wtórnego 
i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nieru-
chomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo 
w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, zarzą-
dzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym.

(210) 475776 (220) 2017 08 25
(731) PLAC KATEDRALNY MANAGEMENT JS  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) crafts
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, organizowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, rezerwacja zakwaterowania na rzecz po-
dróżnych, tymczasowy wynajem pokoi, udzielanie informacji 
dotyczących rezerwacji zakwaterowania, usługi agencji w za-
kresie rezerwacji zakwaterowania [time share], usługi agencji 
wynajmu mieszkań [time share], usługi obiektów gościnnych 
[zakwaterowanie], usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakre-
sie kwater wczasowych, usługi w zakresie wynajmu pokojów, 
usługi hotelowe, domy turystyczne, elektroniczne usługi in-
formacyjne związane z hotelami, hostele (schroniska), infor-
macja na temat hoteli, motele, organizowanie zakwaterowa-
nia dla wczasowiczów, organizowanie zakwaterowania dla 
turystów, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, rezerwacja 
hotelowa na rzecz osób trzecich, rezerwacja miejsc w pen-
sjonatach, rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, 
rezerwacje hotelowe, krótkoterminowy wynajem przestrzeni 
biurowej, udostępnianie sal konferencyjnych, udostępnia-
nie pomieszczeń na spotkania, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, hotelowe 
usługi kateringowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], im-
prezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacja 
o usługach restauracyjnych, kafeterie [bufety], dokonywanie 
rezerwacji restauracji i posiłków, lodziarnie, organizowanie 
posiłków w hotelach, pizzerie, przygotowywanie posiłków, 
restauracje samoobsługowe, rezerwacja stolików w restaura-
cjach, stołówki, udzielanie informacji związanych z przygoto-
wywaniem żywności i napojów, usługi restauracyjne, usługi 
w zakresie jedzenia na wynos.

(210) 475779 (220) 2017 08 25
(731) PLAC KATEDRALNY MANAGEMENT JS  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) craft
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, organizowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, rezerwacja zakwaterowania na rzecz po-
dróżnych, tymczasowy wynajem pokoi, udzielanie informacji 
dotyczących rezerwacji zakwaterowania, usługi agencji w za-
kresie rezerwacji zakwaterowania [time share], usługi agencji 
wynajmu mieszkań [time share], usługi obiektów gościnnych 
[zakwaterowanie], usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakre-
sie kwater wczasowych, usługi w zakresie wynajmu pokojów, 
usługi hotelowe, domy turystyczne, elektroniczne usługi in-
formacyjne związane z hotelami, hostele (schroniska), infor-
macja na temat hoteli, motele, organizowanie zakwaterowa-
nia dla wczasowiczów, organizowanie zakwaterowania dla 
turystów, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, rezerwacja 
hotelowa na rzecz osób trzecich, rezerwacja miejsc w pen-
sjonatach, rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, 
rezerwacje hotelowe, krótkoterminowy wynajem przestrzeni 
biurowej, udostępnianie sal konferencyjnych, udostępnia-
nie pomieszczeń na spotkania, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, hotelowe 
usługi kateringowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], im-
prezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacja 
o usługach restauracyjnych, kafeterie [bufety], dokonywanie 
rezerwacji restauracji i posiłków, lodziarnie, organizowanie 
posiłków w hotelach, pizzerie, przygotowywanie posiłków, 
restauracje samoobsługowe, rezerwacja stolików w restaura-
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cjach, stołówki, udzielanie informacji związanych z przygoto-
wywaniem żywności i napojów, usługi restauracyjne, usługi 
w zakresie jedzenia na wynos.

(210) 475793 (220) 2017 08 25
(731) DOBRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) Cieciorex
(510), (511) 29 kotlety na bazie ciecierzycy.

(210) 475794 (220) 2017 08 25
(731) DOBRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) Seitanex
(510), (511) 29 kotlety na bazie seitanu (białka pszennego).

(210) 475795 (220) 2017 08 25
(731) DOBRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) Warzywex
(510), (511) 29 kotlety na bazie grillowanych warzyw.

(210) 475796 (220) 2017 08 25
(731) DOBRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) Jaglanex
(510), (511) 29 kotlety na bazie kaszy jaglanej.

(210) 475797 (220) 2017 08 25
(731) DOBRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) Tofex
(510), (511) 29 kotlety na bazie tofu.

(210) 475802 (220) 2017 08 25
(731) PARCHAN MACIEJ DETAILING MAFIA, Stara Wieś
(540) Detailing MAFIA

(531) 09.07.25, 23.03.05, 26.04.01, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 35 usługi handlu elektronicznego, mianowicie 
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sie-
ci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszcze-
nia, usługi reklamowe związane z pojazdami samochodo-
wymi, aukcje samochodowe, 37 czyszczenie i mycie sa-
mochodów, konserwacja i naprawa pojazdów, malowanie 
pojazdów, naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej 

dla osób trzecich, odświeżanie lakieru samochodu, polero-
wanie [czyszczenie] pojazdów, polerowanie i nadawanie 
połysku, odnawianie pojazdów, remont pojazdów, usługi 
warsztatów w zakresie konserwacji pojazdów, czyszczenie 
i polerowanie pojazdów silnikowych, mycie i polerowanie 
pojazdów silnikowych, instalowanie wyposażenia samocho-
dowego, instalacje wnętrz samochodowych na zamówienie, 
montaż [instalowanie] akcesoriów do pojazdów, regulacja 
[tuning] pojazdów, zabezpieczanie antykorozyjne pojazdów 
silnikowych, zabezpieczanie przed korozją, nakładanie farb 
antykorozyjnych na pojazdy, usługi zabezpieczania podwo-
zia pojazdu przed korozją, naprawa i konserwacja motocykli, 
naprawa karoserii samochodowych, naprawa lub konser-
wacja dwukołowych pojazdów silnikowych, organizowanie 
wstawiania szyb do wymiany w pojazdach, instalowanie 
szyberdachów, usługi w zakresie konserwacji okien w po-
jazdach, usługi w zakresie konserwacji szyb przednich w po-
jazdach, usługi informacyjne i doradcze związane z naprawą 
pojazdów, dostarczanie informacji o konserwacji pojazdów, 
usługi myjni pojazdów, czyszczenia tapicerki, naprawa i kon-
serwacja tapicerki, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, 
czyszczenie i pielęgnacja tkanin, tekstyliów, skóry, futer i wy-
robów wytworzonych z tych materiałów, 41 organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organi-
zowanie pokazów w celach szkoleniowych, usługi szkolenio-
we związane z konserwacją pojazdów, usługi szkoleniowe 
związane z naprawą pojazdów, usługi instruktażowe w za-
kresie naprawy pojazdów, organizacja zawodów dotyczą-
cych pojazdów mechanicznych, organizowanie konkursów 
w celach rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach 
rozrywkowych.

(210) 475805 (220) 2017 08 25
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) 

(531) 19.13.01, 26.11.03, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, 
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ust-
nej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, 
produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory 
toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte w tej kla-
sie, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty 
lecznicze, witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mineralne 
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne środki spo-
żywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła 
lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty 
biologiczne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produk-
ty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrą-
dzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceu-
tyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczo-
ne dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do ce-
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lów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyro-
by medyczne, terapeutyczne plastry, okłady.

(210) 475806 (220) 2017 08 25
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) Gripex N

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 19.13.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji 
włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, per-
fumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, prepa-
raty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki 
sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 produkty 
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały za-
warte w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne 
wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy 
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetycz-
ne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, 
produkty biobójcze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, 
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty 
biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgna-
cji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały den-
tystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, 
materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycz-
nych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty 
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki 
wzmacniające, kosmetyki lecznicze, 10 wyroby medyczne, 
terapeutyczne plastry, okłady.

(210) 475810 (220) 2017 08 25
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) 

(531) 29.01.14, 11.03.20
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, 
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ust-

nej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, 
produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory 
toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte w tej kla-
sie, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty 
lecznicze, witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mineralne 
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne środki spo-
żywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła 
lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty 
biologiczne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produk-
ty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrą-
dzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceu-
tyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczo-
ne dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do ce-
lów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyro-
by medyczne, terapeutyczne plastry, okłady.

(210) 475812 (220) 2017 08 25
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU 

KURCZAKA PIECZONY LEKKO PIKANTNA BARBECUE 
CHICKEN FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP 
(SLIGHTLY HOT)

(531) 05.09.24, 08.07.01, 08.07.03, 11.03.20, 11.03.05, 25.01.15, 
27.05.01, 11.03.18, 29.01.15

(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i skład-
niki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone 
warzywa, koncentraty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne 
zupy miso, zupy w proszku, 35 sprzedaż hurtowa i detalicz-
na, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów 
spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo w sprawach 
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych 
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, 
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spo-
żywczych, zup błyskawicznych, usługi organizowania pro-
gramów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamo-
wych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych 
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych.
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(210) 475878 (220) 2017 08 28
(731) JELENIEWSKI ADRIAN PRACOWNIA SMAKU CATERING 

DIETETYCZNY I OKAZJONALNY, Gdańsk
(540) Pracownia Smaku
(510), (511) 35 usługi w zakresie franchisingu, doradztwo 
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospo-
darczą, promocja i reklama, organizowanie pokazów i wy-
staw w celach handlowych i reklamowych, badania rynku 
artykułów spożywczych, zarządzanie sklepami detalicznymi, 
hurtowymi, internetowymi, usługi reklamowe, usługi rekla-
my za pośrednictwem środków masowego przekazu: Inter-
net, radio, telewizja, dystrybucja materiałów reklamowych: 
doradztwo dotyczące organizacji działalności gospodarczej, 
43 usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia z żywność 
i napoje, usługi dotyczące restauracji, restauracji samoob-
sługowych, barów przekąskowych, barów szybkiej obsługi, 
kawiarni oraz sieci barów szybkiej obsługi (fast food), usługi 
z zakresu cateringu, usługi z zakresu zaopatrywania w żyw-
ność na zamówienie za pomocą sieci komputerowej w sys-
temie on-line, usługi przygotowywania dań na zamówienie 
i dostarczania do domu, usługi obsługi imprez kulinarnych 
oraz targów kulinarnych, usługi w zakresie zaopatrywania 
w żywność, kompleksowe usługi cateringowe, katering die-
tetyczny, katering okazjonalny.

(210) 475886 (220) 2017 08 28
(731) BASF Agro Trademarks GmbH,  

Ludwigshafen am Rhein, DE
(540) REAL
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnic-
twie i leśnictwie, w szczególności preparaty do wzmacniania 
roślin, regulatory wzrostu roślin, preparaty chemiczne do za-
prawiania nasion, środki powierzchniowo-czynne, środki 
chemiczne naturalne lub sztuczne stosowane jako przynęty 
płciowe lub środki do oszałamiania owadów, 31 produkty 
rolnicze, ogrodnicze i leśne jak również ziarna i zboża, mia-
nowicie surowe i nieprzetworzone ziarna, nasiona dla rolnic-
twa, nieprzetworzone zboża, nasiona.

(210) 475906 (220) 2017 08 29
(731) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA 

MORATEX, Łódź
(540) mx

(531) 07.03.11, 26.07.25, 27.05.01, 27.05.25
(510), (511) 9 artykuły chroniące przed wypadkami, napro-
mieniowaniem i ogniem, zwłaszcza kulo-, nożo- i szpikul-
coodporne oraz przeciwuderzeniowe jak ubrania i elemen-
ty ubrań, kamizelki, kaski, hełmy, wkłady balistyczne, koce, 
plandeki, kombinezony, obuwie, maski, rękawice, siatki, tar-
cze, teczki, osłony ludzi i urządzeń, parasole, etui, 25 bielizna 
osobista, czapki, kamizelki, kombinezony, koszule, kurtki, 
mundury, obuwie, odzież wierzchnia, peleryny, swetry, szelki, 
28 artykuły sportowe nagolenniki, nakolanniki, ochraniacze 
ciała, łokci, głowy, rękawice ochronne sportowe, uprząż wspi-
naczkowa, 42 prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, 
opracowywanie projektów techniczno-technologicznych, 
analizy i badania techniczne, testowanie materiałów i wyro-
bów gotowych powszechnego użytku oraz wyrobów spe-

cjalnych stanowiących osobiste środki ochrony balistycznej, 
przeciwuderzeniowej oraz środki ochrony skóry, testowanie 
i/lub atestowanie sprzętu ochronnego, zwłaszcza przeciwu-
derzeniowego, przeciwwybuchowego, przeciwodłamkowe-
go, pirotechnicznego, certyfikacja zgodności i/lub certyfika-
cja na znak zgodności wymienionych surowców, materiałów, 
środków i sprzętu.

(210) 475908 (220) 2017 08 29
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) VENTURA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia, 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sa-
nitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysło-
wymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa 
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamie-
niarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścien-
nymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, 
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami 
i aparaturą sanitarną.
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(531) 24.09.24, 26.11.13, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 aeratory do wina, akwaria pokojowe, autokla-
wy, nieelektryczne, do gotowania, balie, balony szklane [po-
jemniki], brytfanny, buteleczki, butelki, butelki chłodnicze, bu-
telki na napoje dla podróżnych, cedzaki do użytku domowe-
go, chochle do podawania, chochle do serwowania wina, cu-
kiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski 
do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, deski do pra-
nia [tary], deski do prasowania, doniczki na kwiaty, doniczki 
okienne, dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki 
mydła, dozowniki papieru toaletowego, druciaki metalowe, 
dysze do węży zraszających, dzbanki, dzbanki do kawy, nie-
elektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, dziadki 
do orzechów, dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła, dziobki 
do nalewania, elektryczne i nieelektryczne korkociągi, ele-
menty napinające do odzieży, elementy podtrzymujące ruszt, 
etui na grzebienie, etykietki do dekanterów, filiżanki, filtry 
do kawy nieelektryczne, fiolki szklane [pojemniki], foremki 
do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, formy i fo-
remki [przybory kuchenne], formy, foremki [przybory kuchen-
ne], frytownice nieelektryczne, garnki, garnki kuchenne, gasi-
dła do świec, gąbki czyszczące, gąbki do makijażu, gąbki 
do użytku domowego, gąbki ścierne do szorowania skóry, 
gąbki toaletowe, gąsiory, gąsiory szklane, gofrownice do ciast 
nieelektryczne, grzebienie, grzebienie dla zwierząt, grzebienie 
elektryczne, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, ha-
czyki do zapinania guzików, ircha do czyszczenia, karafki 
[na alkohol], kieliszki do jajek, klamerki do wieszania ubrań 
na sznurze, klatki dla ptaków, klatki dla zwierząt domowych, 
klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, 
komplety do likierów, konewki, końcówki do szczoteczek elek-
trycznych, koryta, koryta do picia, kosmetyczki na przybory 
toaletowe, kosmetyczne puderniczki [kompakty], kostki lodu 
wielokrotnego użytku, kosze do użytku domowego, kosze 
na chleb do użytku domowego, kosze na papier, kosze 
na śmieci, kotły, koziołki pod noże na stół, kruszarki do użytku 
kuchennego, nieelektryczne, kryształ [wyroby szklane], kubki, 
kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kubły, kufle, kufle 
na piwo, kuwety dla zwierząt domowych, lejki, lód (foremki do 
-), łapki do garnków, łapki na insekty, łopatki do ciast, łopatki 
do użytku domowego, łopatki do użytku kuchennego, łyżki 
do butów, łyżki do lodów, łyżki do mieszania [przybory ku-
chenne], łyżki do polewania pieczeni [utensylia kuchenne], 
majolika, maselniczki, materiały do polerowania [ściereczki], 
materiały do wyrobu szczotek i pędzli, maty do pieczenia, 
maty na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, menaż-
ki, metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych 
napojów, miednice [naczynia], mieszadełka do koktajli, mikse-
ry, nieelektryczne, do celów domowych [blendery], miotełki 
do kurzu, miotełki do usuwania kurzu z mebli, miotły, miseczki, 
miski ze szkła, młynki do pieprzu, ręczne, młynki do użytku do-
mowego, ręczne, mopy, mozaiki ze szkła nie do celów budow-
lanych, moździerze do użytku kuchennego, mydelniczki, na-
czynia ceramiczne, naczynia do mieszania koktajli [shakery], 
naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów, narzędzia 

do czyszczenia, ręczne, nici dentystyczne, nici z włókna szkla-
nego nie do celów włókienniczych, nieelektryczne młynki ku-
chenne, nieelektryczne przybory do pastowania butów, nie-
przetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła 
stosowanego w budownictwie), nocniki, obrączki dla drobiu, 
obrączki dla ptaków, oddzielacze do jajek, nieelektryczne, 
do użytku domowego, odkurzacze nieelektryczne, odpady 
bawełniane do czyszczenia, okładki, uchwyty na karty menu, 
osłony na doniczki nie z papieru, otwieracze do butelek (elek-
tryczne i nieelektryczne), owady [elektryczne urządzenia 
do wabienia i zabijania -], ozdoby z porcelany, packi na muchy, 
pakuły czyszczące, pałeczki [sprzęt kuchenny], parowary nie-
elektryczne, patelnie, patery, pędzle do golenia, pędzle ko-
smetyczne, pędzle kuchenne, pieprzniczki, piknikowe (koszyki 
-) z naczyniami, pipety [do degustacji win], pipety kuchenne, 
płytki zapobiegające kipieniu mleka, pochłaniacze dymu 
do użytku domowego, podgrzewacze do butelek dla nie-
mowląt, nieelektryczne, podkładki na stół, nie z papieru ani 
materiałów tekstylnych, podkładki pod garnki, podkładki pod 
szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, podpórki, 
uchwyty do kwiatów i roślin [układanie kwiatów], podstawki 
pod żelazka do prasowania, pojazdy (szkło na szyby -) [półfa-
brykaty], pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, 
pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na kleje, 
pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, pojemniki na wykałaczki, 
pojemniki termoizolacyjne, pokrowce na deski do prasowania, 
pokrywki do garnków, pokrywy na akwaria, polerujące mate-
riały do nabłyszczania, z wyjątkiem preparatów, papieru i ka-
mieni, popiersia z porcelany, terakoty lub szkła, porcelana, pół-
miski [tace], półmiski do jarzyn, prasy do czosnku [sprzęt ku-
chenny], prasy do krawatów, prasy do spodni, prasy do tortilli, 
nieelektryczne [przybory kuchenne], prawidła do butów, 
przenośne chłodziarki, nieelektryczne, przenośne pojemniki 
chłodzące, nieelektryczne, przepychaczki do czyszczenia od-
pływu, przesiewacze popiołu do użytku domowego, przesie-
wacze, sita [przybory gospodarstwa domowego], przybory 
do użytku w gospodarstwie domowym, przybory kosmetycz-
ne, przybory kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, 
przybory toaletowe, przykrycia na czajniczek, przykrywki 
do dań, przyrządy do demakijażu, przyrządy do krojenia ciasta, 
przyrządy do polerowania przy użyciu wosku, nieelektryczne, 
przyrządy do ściągania butów, pucharki na owoce, pudełka 
na herbatę, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka 
szklane, pułapki na myszy, puszki do pudru, ręczne młynki 
do kawy, rękawice do grilla, rękawice do mycia samochodów, 
rękawice do piekarnika, rękawice do polerowania, rękawice 
do użytku domowego, rękawice kuchenne, rękawice ogrodni-
cze, rogi do picia, rondle, rondle ceramiczne, rozpylacze 
do perfum, rozpylacze środków odstraszających komary pod-
łączane do gniazdka, rozpylacze zapachowe, roztopiona krze-
mionka [produkt półprzetworzony] inna niż dla budownictwa, 
ruszty [kuchenne], salaterki, separatory piankowe do palców 
stóp do użytku podczas pedicure, serwetniki, serwisy [zastawy 
stołowe], serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stoło-
wa], sitka do herbaty, sitka do konewek, sitka do zaparzania 
herbaty, skarbonki, skarbonki-świnki, skóra do polerowania, 
słoiki na ciastka, słomki do picia, solniczki, spodeczki, spryski-
wacze, stalowa wełna do czyszczenia, statuetki z porcelany, 
ceramiki, gliny lub szkła, stojaki na pędzle do golenia, stroiki 
na świece, suszarki do bielizny, syfony na wodę gazowaną, 
szczecina świńska do produkcji szczotek, szczecina zwierzęca 
[szczotkarstwo], szczoteczki do brwi, szczoteczki do paznokci, 
szczoteczki do rzęs, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zę-
bów elektryczne, szczotki, szczotki dla koni, szczotki do butów, 
szczotki do czyszczenia pojemników, szczotki do dywanów, 
szczotki do misek klozetowych, szczotki do mycia naczyń, 
szczotki do rozsmarowywania smoły, szczotki do szklanych 
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kloszy do lamp, szczotki do szorowania, szczotki do wosku 
do nart, szczotki elektryczne, z wyjątkiem części maszyn, 
szczypce do cukru, szczypce do lodu, szczypce do sałaty, 
szklane naczynia do picia, szklane włókno krzemowe inne niż 
do celów włókienniczych, szklane zatyczki, szkło emaliowane, 
nie do budownictwa, szkło mleczne, szkło płaskie walcowane 
[materiał surowy], szkło sproszkowane do dekoracji, szkło 
z cienkimi przewodnikami elektrycznymi, szmatki do czysz-
czenia, szpatułki kosmetyczne, szpilki kuchenne metalowe, 
sztuczne jajka podkładowe, szufelki lub przyrządy do zbiera-
nia okruszków, szybkowary nieelektryczne, szybkowary, nie-
elektryczne, do gotowania, szyldy z porcelany lub ze szkła, 
ściereczki do kurzu, ściereczki do polerowania, ścierki do my-
cia podłóg, świeczniki, świeczniki [oprawy], tace do użytku 
domowego, tace obrotowe, tace papierowe, do użytku do-
mowego, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze pa-
pierowe, tarki do celów kuchennych, termoizolacyjne pojem-
niki na żywność, termosy, termosy do napojów, terraria domo-
we [uprawa roślin], terraria wewnętrzne [wiwaria], tłuczki 
do użytku kuchennego, torby izotermiczne, torebki do wyci-
skania kremu przy dekoracji, trzepaczki do dywanów, nie bę-
dące maszynami, trzepaczki nieelektryczne, trzonki mioteł, 
ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, uchwyty 
na gąbki, urny, urządzenia do odwaniania do użytku osobiste-
go, urządzenia do rozciągania rękawiczek, urządzenia do usu-
wania kłaczków, elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia 
do wytwarzania makaronów, ręczne, urządzenia i aparaty nie-
elektryczne do polerowania, do celów domowych, urządzenia 
rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, wałki 
do ciasta domowe, wanienki dla niemowląt przenośne, wa-
nienki dla ptaków, wata szklana, inna niż do izolacji, wazony, 
wazy do zup, wełniane odpady do czyszczenia, wiaderka 
do kostek lodu, wiadra płócienne, wiadra z wyciskarkami 
do mopów, wieszaki na ręczniki [pręty i koła], wkłady chłodzą-
ce do schładzania żywności i napojów, włosie do produkcji 
szczotek, włosie końskie do produkcji szczotek, włókna szkla-
ne, inne niż do izolacji lub użytku włókienniczego, włókno 
szklane, inne niż do izolacji lub użytku włókienniczego, wodne 
aparaty do czyszczenia jamy ustnej, wyciskacze do owoców 
nieelektryczne, do użytku domowego, wykałaczki, wyroby ce-
ramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby garncarskie, 
wyroby szczotkarskie, wyroby szklane malowane, wyżymaczki 
do mopów, zamknięcia pokrywek do garnków, zastawa stoło-
wa, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zestawy 
do przypraw, zgrzebła, zmywaki ścierne do celów kuchen-
nych, zraszacze, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, żło-
by dla zwierząt, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty (preparaty 
-) do żywności, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aro-
maty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, 
baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), batony zbożo-
we, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], bita śmietana 
(preparaty usztywniające do - ), bloki lodu, budyń ryżowy, bu-
łeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburge-
ry, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, 
chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], ciasto 
[masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wy-
pieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki mięto-
we, curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon 
[przyprawa], czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony 
[przyprawa], dania liofilizowane, których głównym składni-
kiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym 
składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki 
glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napo-
jów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], 
enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, inne 
niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, 
gimbap [koreańskie danie z ryżu], glazury do szynki, glukoza 

do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, 
gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], 
guma do żucia, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-
-beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień 
gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jo-
gurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z pa-
rówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza kukurydzia-
na, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, 
kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożyw-
czych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kuku-
rydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus 
[kasza], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liofilizowane 
dania, których głównym składnikiem jest makaron, liofilizowa-
ne dania, których głównym składnikiem jest ryż, lody, lód na-
turalny lub sztuczny, lód w blokach, lukier do ciast, lukier lu-
strzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, 
makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], 
makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczy-
cowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzecho-
wa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mie-
szanki ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśni-
ków], mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyro-
bów cukierniczych, miód, mleczko pszczele, muesli, musy 
czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary, 
inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mle-
kiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, 
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie 
rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet 
piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri 
[kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owoco-
we (galaretki -) [słodycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukier-
nicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, 
papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi [przypra-
wy], pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, 
pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasz-
tet w cieście (pate en croute), pesto [sos], piccalilli [marynowa-
ne warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni 
[pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki 
na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, płatki kukurydzia-
ne, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane, których głów-
nym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękcza-
nia mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne zastępują-
ce kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążą-
ce do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do spo-
rządzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie 
zbóż, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przy-
prawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, mary-
naty), ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (japońskie 
danie na bazie makaronu), rośliny strączkowe (mączka z -), ryż, 
ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do celów kuli-
narnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego 
[przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki natural-
ne, słód do celów spożywczych, soda oczyszczona [wodoro-
węglan sodu do pieczenia], sojowa (mąka -), sorbety [lody], sos 
sojowy, sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, 
sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania 
żywności, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, 
syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, szafran 
[przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule 
[sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty 
(z owocami), tortilłe, wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina 
[aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], 
woda morska do gotowania, wodorowinian potasowy do ce-
lów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze 
do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na ba-
zie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachi-
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dowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokopro-
teinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane 
przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, ziarna seza-
mu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, 
zioła konserwowane [przyprawy], 33 alkohol ryżowy, alkohole 
wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe (ekstrakty -), alkoho-
lowe (esencje -), alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka 
[likier], aperitify, arak, baijiu (chiński destylowany napój alkoho-
lowy), brandy, curacao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, 
gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie 
piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, 
likiery, miętowy (likier -), miód pitny, napoje alkoholowe (z wy-
jątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, nira [na-
pój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], piquette [wino 
z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, trawienie (alkohole 
i likiery wspomagające -), whisky, wino, wódka, 35 administro-
wanie programami lojalności konsumenta, administrowanie 
programami dla osób często podróżujących drogą powietrz-
ną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktuali-
zacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach da-
nych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, ana-
lizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania bizne-
sowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania 
opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie bizne-
su, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pra-
cy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w za-
kresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekono-
miczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty infor-
macji konsumenckiej], impresariat w działalności artystycznej, 
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolpor-
taż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych 
do -), komputerowe zarządzanie plikami, maszynopisanie, ne-
gocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trze-
cich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, 
obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życio-
rysów dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, 
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, 
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organi-
zowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, out-
sourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do ce-
lów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w za-
kresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pro-
dukcja filmów reklamowych, produkcja programów typu tele-
zakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, 
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych 
w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac, przygoto-
wywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, rekla-
ma, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, 
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządza-
nie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamo-
wych, sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna 

lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne ze-
stawienia, stenografia, systematyzacja danych w komputero-
wych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla 
nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wiado-
mości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, uak-
tualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony interne-
towej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyj-
ne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marke-
tingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi mode-
lek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, 
usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego doty-
czące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów pry-
watnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 
usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakre-
sie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 
usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu 
prasy, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], 
usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania 
spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla 
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsię-
biorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów 
reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi 
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlo-
we, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem 
dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urzą-
dzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów 
reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie infor-
macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w za-
kresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 
zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji 
w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodar-
czej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarzą-
dzanie w zakresie zamówień handlowych.

(210) 475976 (220) 2017 08 30
(731) FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA LIBRA  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia

(540) LIBRA

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 28 amunicja do broni do paintballu jako zabawki 
i ich części, nie elektroniczna aparatura i przyrządy do upra-
wiania sportowych sztuk magicznych i tricków zręcznościo-
wych jako zabawki i ich części i podzespoły, aparaty i kata-
pulty do wyrzucania piłek tenisowych, paintbolowych i gol-
fowych jako zabawki i ich części i podzespoły, artykuły 
do uprawiania gier w basenach kąpielowych i na torach 
wodnych cieków śródlądowych jako zabawki i ich części 
i podzespoły, artykuły sportowe i gimnastyczne oraz rekre-
acyjne nie ujęte w innych klasach jako zabawki i ich części 
i podzespoły, baloniki do gier sportowych jako zabawki 
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i ich części i podzespoły, zminiaturyzowane balony nadmu-
chiwane i balony na ciepłe powietrze typu Montgolfier jako 
zabawki i ich części i podzespoły, akcesoria do puszczania 
baniek mydlanych jako zabawki i ich części i podzespoły, na-
kręcane bączki jako zabawki do gier sportowych i rekreacji 
dla młodzieży wczesnoszkolnej i ich części i podzespoły, zmi-
niaturyzowane bloki startowe do uprawiania sportów biego-
wych jako zabawki i ich części i podzespoły, minibobsleje 
do zjazdów jako zabawki i ich części i podzespoły, broń 
do paintballu jako zabawki i ich części i podzespoły, buty 
z rolkami i wrotki sportowe i rekreacyjne jako zabawki 
i ich części i podzespoły, cukierki - niespodzianki petardy 
do gier sportowych jako zabawki i ich części i podzespoły, 
zminiaturyzowane deski surfingowe jako zabawki i ich części 
i podzespoły, deskorolki jako zabawki i ich części i podzespo-
ły, dętki do piłek do gry jako zabawki i ich części i podzespo-
ły, zminiaturyzowane dyski sportowe jako zabawki i ich czę-
ści i podzespoły, zminiaturyzowane ekspandery jako zabaw-
ki i ich części i podzespoły, atrapy mieczy, floretów, rapierów, 
szpad, halabard i szabli do uprawiania szermierki jako zabaw-
ki i ich części i podzespoły, akcesoria do gry w domino w tym 
również z zapisem brajlowskim jako zabawki i ich części 
i podzespoły, gdzie indziej nie wymienione artykuły do upra-
wiania dziecięcych i młodzieżowych gier sportowych w tym 
również z zapisem brajlowskim, bez żetonowe gry automa-
tyczne sportowe inne niż telewizyjne jako zabawki i ich czę-
ści i podzespoły, gry automatyczne sportowe na żetony jako 
zabawki i ich części i podzespoły, gry planszowe w tym rów-
nież z zapisem brajlowskim jako zabawki i ich części i podze-
społy, gry polegające na współzawodnictwie sportowym 
w konsumowaniu ustrojów płaskich lub trójwymiarowych 
w tym również z zapisem brajlowskim jako zabawki i ich czę-
ści i podzespoły, dziecięce i młodzieżowe gry towarzyskie 
w tym również z zapisem brajlowskim jako zabawki i ich czę-
ści i podzespoły, zminiaturyzowane grzechotki dla młodzie-
żowych kibiców sportowych jako zabawki i ich części i pod-
zespoły, gwizdki startowe sportowe lub jako wabiki w my-
śliwskie jako zabawki i ich części i podzespoły, haczyki i spła-
wiki wędkarskie jako zabawki i ich części i podzespoły, zmi-
niaturyzowane hantle jako zabawki i ich części i podzespoły, 
nie będące pojazdami hulajnogi jako zabawki sportowe dla 
młodzieży i ich części i podzespoły, huśtawki stacjonarne 
i mobilne jako zabawki i ich części i podzespoły, kalejdosko-
py do wyświetlania obrazów o charakterze sportowym lub 
rekreacyjnym jako zabawki i ich części i podzespoły, kapiszo-
ny do pistoletów sportowych startowych jako zabawki 
i ich części i podzespoły, kapiszony wybuchowe rzucane jako 
zabawki i ich części i podzespoły, karty do gry w bingo, karty 
do gier sportowych i zręcznościowych, karty do gier iluzjoni-
stycznych w tym również perforowane zapisem brajlowskim 
jako zabawki i ich części i podzespoły, karuzele sportowe 
jako zabawki i ich części i podzespoły, katapulty do wyrzuca-
nia bezkolizyjnego drobnych przedmiotów jako zabawki 
i ich części i podzespoły, atrapy jako kije bilardowe, kije golfo-
we, kije hokejowe jako zabawki i ich części i podzespoły, 
klocki jako zabawki, koła, koryta, pudła i bandy do ruletki 
sportowej innej niż hazardowa jako zabawki i ich części 
i podzespoły, kołowrotki wędkarskie jako zabawki i ich części 
i podzespoły, konfetti jako zabawki do rozpylania na impre-
zach dziecięcych zabawowych, atrapy jako kije do uprawia-
nia japońskich sportów walki w tym do walk aikido jako za-
bawki i ich części i podzespoły, konie na biegunach dla dzieci 
wczesnoszkolnych jako zabawki i ich części i podzespoły, 
końcówki do kijów bilardowych jako zabawki i ich części 
i podzespoły, atrapy jako koszyki i sadze wędkarskie do spor-
tów połowowych jako zabawki i ich części i podzespoły, ko-
ści do gry jako zabawki i ich części i podzespoły, kotyliony 

jako zabawki i ich części i podzespoły, kręgle jako zabawki 
i ich części i podzespoły, kubki do gry w kości jako zabawki 
i ich części i podzespoły, kukiełki jako zabawki dla dzieci 
wczesnoszkolnych i ich części i podzespoły, kule bilardowe, 
kule i bile do gier stołowych jako zabawki i ich części i podze-
społy, karty do gier stolikowych w tym również z zapisem 
brajlowskim jako zabawki i ich części i podzespoły, kulki 
do gier terenowych innych niż stołowe oraz bile jako zabaw-
ki i ich części i podzespoły, lalki i pacynki jako zabawki 
i ich części i podzespoły, latające krążki jako zabawki, latawce 
i flary sportowe jako zabawki i ich części i podzespoły, linki 
sportowe w postaci atrap uprzęży alpinistycznej jako zabaw-
ki i ich części i podzespoły, wędziska oraz uzbrojone w ha-
czyki i zaczepy oraz przelotki żyłki wędkarskie jako zabawki 
i ich części i podzespoły, liny do młodzieżowych desek sur-
fingowych jako zabawki i ich części i podzespoły, lotki jako 
gry, lotki do badmintona i ich części i podzespoły, młodzie-
żowe lotnie sportowe jako zabawki i ich części i podzespoły, 
łamigłówki zręcznościowe sportowe i rekreacyjne jako za-
bawki i ich części i podzespoły, łuki do strzelania sportowego 
nie będące bronią jako zabawki i ich części i podzespoły, łyż-
worolki i łyżwy jako zabawki i ich części i podzespoły, małe 
piłki do gier typu ping-pong, maski jako zabawki, maski 
do szermierki, maski teatralne jako zabawki i ich części i pod-
zespoły, maszty do żaglówek sportowych amatorskich in-
nych niż regatowe i ich części i podzespoły, misie pluszowe 
i przytulanki jako zabawki i ich części i podzespoły, przeska-
lowane modele pojazdów jako zabawki i do uprawiania ry-
walizacji sportowej innej niż zawody profesjonalne jako za-
bawki i ich części i podzespoły, inne niż mennicowe monety 
bez nominałowe lub żetony do uruchamiania stołów bilar-
dowych jako zabawki i ich części i podzespoły, gwizdki - wa-
biki dla myślistwa jako zabawki i ich części i podzespoły, zmi-
niaturyzowane naciągi do rakiet tenisowych i śnieżnych jako 
zabawki i ich części i podzespoły, nie będące odzieżą nago-
lenniki narciarskie, bobslejowe i saneczkarskie, nakolanniki 
jako zabawki i ich części i podzespoły, młodzieżowe narty 
śnieżne zjazdowe, treckingowe i skokowe, narty surfingowe, 
narty wodne jako zabawki i ich części i podzespoły, ochrania-
cze jako integralne części strojów sportowych nie będących 
odzieżą, ochraniacze ciała do uprawiania sportów i rekreacji, 
ochraniacze łokci, kolan, barków jako zabawki i ich części 
i podzespoły, oprzyrządowanie i urządzenia do gry w kręgle, 
ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych 
i słodyczy jako zabawki i ich części i podzespoły, atrapy pro-
fesjonalnych pałeczek sztafetowych, modele i miniatury pa-
ralotni jako zabawki i ich części i podzespoły, atrapy profesjo-
nalnych pasów do ponoszenia dużych ciężarów jako zabaw-
ki i ich części i podzespoły, zabawowe pierścienie do rzuca-
nia jako gry, piłki do gier jako zabawki i ich części i podzespo-
ły, pionki do gier sportowych, planszowych, terenowych 
i rekreacyjnych w tym również z zapisem brajlowskim, 
nie będące bronią pistolety bez amunicyjne jako zabawki, 
pistolety do paintballu jako artykuły sportowe i ich części 
i podzespoły, plansze do gry w warcaby w tym również z za-
pisem brajlowskim jako zabawki i ich części i podzespoły, 
nie profesjonalne płetwy do pływania inne niż dla ratownic-
twa wodnego jako zabawki i ich części i podzespoły, pneu-
matyczne pistolety jako wyrzutnie zabawek dla dzieci wcze-
snoszkolnych, podbieraki do wędkarstwa jako zabawki 
i ich części i podzespoły, podkowy do zabaw sportowych 
rzutowych jako zabawki i ich części i podzespoły, miniaturo-
we pojazdy jako zabawki dla dzieci i ich części i podzespoły, 
pokoiki dla lalek jako zabawki dla dzieci, przybory do łuków 
do strzelania takie jak cięciwy, strzały, uchwyty, zaczepy, haki 
i bezpieczniki strzeleckie jako zabawki i ich części i podze-
społy, atrapy sztucznych przynęt do myślistwa lub rybołów-
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stwa, przynęty stosowane w wędkarstwie jako zabawki 
i ich części i podzespoły, bezkolizyjne przyrządy do wyrzuca-
nia rzutek strzelniczych jako zabawki i ich części i podzespo-
ły, atrapy przyrządów gimnastycznych i przyrządów stoso-
wanych w kulturystyce jako zabawki i ich części i podzespo-
ły, rakiety do gier, rakiety śnieżne jako zabawki i ich części 
i podzespoły, nie będące odzieżą rękawice jako akcesoria 
do gier, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice 
do szermierki, rękawice golfowe jako zabawki i ich części 
i podzespoły, komplety akcesoriów do gry w bingo, rolki 
sportowe, rolki do rowerów treningowych stacjonarnych 
jako zabawki i ich części i podzespoły, wrotki, zminiaturyzo-
wane rowery stacjonarne jako zabawki i ich części i podze-
społy, tarcze do rzutek strzelniczych jako zabawki i ich części 
i podzespoły, rzutki i strzałki jako gry sportowe i rekreacyjne, 
sanki jako zabawki i ich części i podzespoły, siatki jako artyku-
ły do gier sportowych, siatki na motyle, siatki tenisowe jako 
zabawki i ich części i podzespoły, spławiki do sprzętu węd-
karskiego jako zabawki i ich części i podzespoły, bez wrzuto-
we stoły bilardowe i ich części i podzespoły, stoły bilardowe 
na monety lub żetony jako zabawki i ich części i podzespoły, 
stoły świetlicowe do gry w piłkę nożną w pomieszczeniach, 
stoły do tenisa stołowego i do gry w piłkę nożną na otwartej 
przestrzeni jako zabawki i ich części i podzespoły, nie będące 
bronią miniaturowe dziecięce strzelby harpunowe jako za-
bawki i ich części i podzespoły, szachownice i szachy wraz 
z pionkami jako gra, szpule do latawców jako zabawki 
i ich części i podzespoły, śmieszne rzeczy jako atrapy rozryw-
kowe i rekreacyjne jako zabawki i ich części i podzespoły, 
atrapy sportowych tarcz strzelniczych w tym również z zapi-
sem brajlowskim jako zabawki i ich części i podzespoły, zmi-
niaturyzowane sportowe torby narciarskie i trekkingowe, 
torby na kije golfowe na kółkach lub bez kółek, torby 
na sprzęt do krykieta jako zabawki i ich części i podzespoły, 
trampoliny jako zabawki i ich części i podzespoły, trik-trak 
jako gra, układanki jako łamigłówki zręcznościowe w tym 
również z zapisem brajlowskim do rekreacji jako zabawki 
i ich części i podzespoły, urządzenia do sportowych i rekre-
acyjnych gier elektronicznych innych niż telewizyjne i innych 
niż zawierające monitory ekranowe jako zabawki i ich części 
i podzespoły, dziecięce urządzenia do zaznaczania punktów 
w grze w bilard jako zabawki i ich części i podzespoły, warca-
by jako gra w tym również z zapisem brajlowskim, wędki 
do łowienia inne niż do połowów profesjonalnych jako za-
bawki i ich części i podzespoły, zminiaturyzowane worki tre-
ningowe jako zabawki i ich części i podzespoły, zabawki dla 
zwierząt domowych, zabawki ruchome, zabawki sterowane 
bezprzewodowo, zjeżdżalnie dla dzieci jako zabawki sporto-
we i rekreacyjne i ich części i podzespoły, 35 usługi reklamy 
na rzecz osób trzecich w sprawach budowy, sprzedaży, po-
daży i popytu, magazynowania i naprawy, utylizacji i recy-
klingu wszelkiego rodzaju gier i zabawek, usługi na rzecz 
osób trzecich w sprawach zarządzania i administrowania 
w działalności handlowej dotyczącej budowy, sprzedaży, po-
daży i popytu, magazynowania i naprawy, utylizacji i recy-
klingu wszelkiego rodzaju gier i zabawek, usługi marketingo-
we na rzecz osób trzecich w sprawach budowy, sprzedaży, 
podaży i popytu, magazynowania i naprawy, utylizacji i recy-
klingu wszelkiego rodzaju gier i zabawek, usługi na rzecz 
osób trzecich w zakresie informacji handlowej sprawach bu-
dowy, sprzedaży, podaży i popytu, możliwości magazyno-
wania i naprawy oraz utylizacji i recyklingu wszelkiego ro-
dzaju gier i zabawek, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie 
prowadzenia centrum informacyjnego w sprawach budowy, 
sprzedaży, podaży i popytu, magazynowania i naprawy, uty-
lizacji i recyklingu wszelkiego rodzaju gier i zabawek, usługi 
opracowywania i rozpowszechniania na rzecz osób trzecich 

ogłoszeń reklamowych, reklamy prasowej, radiowej, telewi-
zyjnej, za pośrednictwem sieci komputerowej w sprawach 
budowy, sprzedaży, podaży i popytu, magazynowania i na-
prawy, utylizacji i recyklingu wszelkiego rodzaju gier i zaba-
wek, wynajem na rzecz osób trzecich czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu w sprawach budowy, 
sprzedaży, podaży i popytu, magazynowania i naprawy, uty-
lizacji i recyklingu wszelkiego rodzaju gier i zabawek, usługo-
we wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub re-
klam w sprawach budowy, sprzedaży, podaży i popytu, ma-
gazynowania i naprawy, utylizacji i recyklingu wszelkiego 
rodzaju gier i zabawek, usługowa dystrybucja na rzecz osób 
trzecich materiałów reklamowych oraz uaktualnianie mate-
riałów reklamowych w sprawach budowy, sprzedaży, poda-
ży i popytu, magazynowania i naprawy, utylizacji i recyklingu 
wszelkiego rodzaju gier i zabawek, reklama na rzecz osób 
trzecich za pośrednictwem sieci komputerowej w tym  
INTERNET w sprawach budowy, sprzedaży, podaży i popytu, 
magazynowania i naprawy, utylizacji i recyklingu wszelkiego 
rodzaju gier i zabawek, usługowe publikowanie tekstów re-
klamowych w sprawach budowy, sprzedaży, podaży i popy-
tu, magazynowania i naprawy, utylizacji i recyklingu wszel-
kiego rodzaju gier i zabawek, usługi na rzecz osób trzecich 
związane z organizacją targów i wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych w sprawach budowy, sprzedaży, po-
daży i popytu, magazynowania i naprawy, utylizacji i recy-
klingu wszelkiego rodzaju gier i zabawek, usługowe pokazy 
wszelkiego rodzaju gier i zabawek, usługowe badania rynku 
i opinii społecznej w sprawach budowy, sprzedaży, podaży 
i popytu, magazynowania i naprawy, utylizacji i recyklingu 
wszelkiego rodzaju gier i zabawek, usługi w zakresie zgrupo-
wania na rzecz osób trzecich towarów takich jak gry i zabaw-
ki, programy komputerowe ładowalne gier, programy typu 
RAM gier komputerowych, zapisane karty pamięci, karty ma-
gnetyczne kodowane zawierające dane dotyczące gier i za-
bawek, urządzenia do gier działające wyłącznie z odbiorni-
kiem telewizyjnym, publikacje elektroniczne n/t gier i zaba-
wek, wyroby z papieru i kartonu takie jak czasopisma, książki, 
periodyki, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, foldery, 
broszury, prospekty, druki, formularze, fotografie, kalendarze, 
katalogi, plakaty, naklejki, nalepki, obwoluty, publikacje, ry-
sunki, karty okolicznościowe, bilety, kupony papierowe, ma-
teriały instruktażowe i do nauczania (inne niż urządzenia) 
o tematyce gier i zabawek, pozwalające nabywcy wygodnie 
je oglądać i kupować w dobrych warunkach, sprzedaż deta-
liczna i hurtowa gier i zabawek, informacja o powyższych 
usługach, 37 usługowa budowa i naprawa specjalistycznych 
magazynów i komór oraz kontenerów do przechowywania 
gier i zabawek, usługowa budowa pawilonów i sklepów tar-
gowych specjalnie dostosowanych do obrotu grami i za-
bawkami, usługi czyszczenia i naprawy oraz rekonstrukcji 
gier i zabawek, usługowa eliminacja zakłóceń w instalacji 
elektrycznej wywoływanych elektronicznymi grami i zabaw-
kami, usługowa informacja o punktach naprawy, instalacji 
i konserwacji wszelkiego rodzaju gier i zabawek, usługowe 
instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych oraz 
okablowania energetycznego i transmisji danych w salach 
gier komputerowych i kafejkach komputerowych, usługowe 
instalowanie, konserwacja i naprawy wyspecjalizowanych 
komputerów obsługujących gry i zabawki, informacja o po-
wyższych usługach, 42 usługowe doradztwo i pomoc w za-
kresie wypełniania obowiązków przedsiębiorców w tym 
w zakresie sprawozdawczości związanych z odzyskiem i re-
cyklingiem odpadów, w szczególności odpadów stanowią-
cych zużyte lub nienaprawialne gry i zabawki, usługowe ana-
lizy systemów komputerowych obsługujących gry i zabawki 
oraz punkty sprzedaży i magazynowania gier i zabawek, 
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usługowe badania techniczne gier i zabawek, usługowe eks-
pertyzy konstruktorskie w zakresie budowy gier i zabawek, 
usługowe konserwacja i dywersyfikacja oprogramowania 
komputerowego obsługującego gry i zabawki, usługowe 
kontrola jakości i bezpieczeństwa użytkowania gier i zaba-
wek, usługowe badania naukowe i techniczne oraz projekto-
wanie gier i zabawek, usługowe odzyskiwanie utraconych 
danych komputerowych związanych z zabawkami i grami, 
usługowe opracowywanie projektów technicznych nowych 
gier i zabawek, usługowe prace badawczo-rozwojowe w za-
kresie modernizacji istniejących gier i zabawek, usługowe 
opracowywanie oprogramowania komputerów sterujących 
zabawkami i grami, usługowe stylizacja i wzornictwo prze-
mysłowe gier i zabawek, usługowe testowanie materiałów 
stosowanych w budowie zabawek oraz testowanie gier i za-
bawek, usługi artystów grafików w zakresie stylizacji gier i za-
bawek, usługi związane z bezpieczeństwem własności inte-
lektualnej w dziedzinie gier i zabawek, usługowe wypoży-
czanie komputerów i oprogramowania komputerowego dla 
gier i zabawek, usługowe wzorcowanie parametrów eksplo-
atacji komputerowych gier i zabawek, informacja o powyż-
szych usługach, 45 usługi związane z bezpieczeństwem wła-
sności intelektualnej w dziedzinie gier i zabawek.

(210) 475980 (220) 2017 08 31
(731) TUREK-GAŚ MARZENA, Łomża
(540) 

(531) 02.03.08, 02.05.08
(510), (511) 35 usługi promocji i sprzedaży dla osób trzecich 
towarów takich jak: dzieł sztuki- oryginalne prace wykonane 
autorskimi technikami w tym obrazy na płótnie, murale, pra-
ce wielkoformatowe mocowane w przestrzeni publicznej, 
prace na papierze, rysunki, komiksy, animacje, prace w tech-
nikach graficznych, fotograficzne, powielane na różnych 
podłożach, materiałach i tworzywach sztucznych, natural-
nych, szkle, żywicach, poliuretanach, druki w formie obrazów 
o różnych wymiarach i kształtach: kwadratowe, prostokątne, 
dyski okrągłe, owale, asymetryczne itp., reliefy, rzeźby, porce-
lana, obiekty tzw. instalacje artystyczne 2d i 3d, artystyczne 
dokumentacje filmowe, video transmisje na żywo w trakcie 
procesu twórczego, obiekty użytkowe: mała architektura - 
meble miejskie i inne obiekty do rozrywki i zabaw w prze-
strzeni publicznej, obramowania basenów, lodowisk, meble 
różne do wnętrz, przegrody, parawany, ścianki działowe, 

ramy, blejtramy dla artystów, wydawnicze i artykuły biurowe, 
promocyjne, wielkoformatowe i drobne artykuły papiernicze 
i gadżety reklamowe, albumy, ilustrowane albumy o sztuce, 
wydawnictwa w limitowanych edycjach, drukowane repro-
dukcje dzieł sztuki, książki, e-booki, komiksy, pocztówki, zdję-
cia, drukowane materiały ilustracyjne, książki, komiksy dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych, ulotki, biuletyny-inne materiały 
drukowane, foldery, broszury, katalogi wystaw, czasopisma 
o sztuce, o tematyce sportowej i zdrowiu, modzie, czasopi-
sma uniwersalne, magazyny o projektowaniu, nadruki, druki 
artystyczne, dyplomy, certyfikaty drukowane, atlasy, mapy, 
banery wykonane z różnych materiałów, plakaty, breloczki, 
bilety wstępu, zaproszenia, bloczki papieru do notowania, 
bloczki kartek samoprzylepnych, wizytówki, papiery firmo-
we, bloczki rachunków, koperty, dekoracyjny papier do pa-
kowania, czeki, czyste zeszyty papierowe, zeszyty kołowe, 
drukowane plany zajęć, notesy, artykuły piśmiennicze, dłu-
gopisy, ołówki, kredki, pisaki, opakowania: teczki, segrega-
tory, bloki rysunkowe, szkicowniki, materiały do rysowania 
i malowania, książeczki do kolorowania, książki do rysowa-
nia, książki z obrazkami, albumy ze zdjęciami, biograficzne, 
monografie, książki artystyczne, przewodniki, informatory, 
książeczki dla dzieci, naklejki, drukowane etykiety na butel-
ki z winem, drukowane znaki papierowe, kalendarze, kar-
tonowe pudełka do pakowania, torebki na prezenty, karty 
obrazkowe, gadżety, karty do kolekcjonowania, magnesy 
na lodówkę, katalogi sprzedaży wysyłkowej, końcówki 
do długopisów, obwoluty, naklejki, nadruki na taśmach kle-
jących, torebki, torby papierowe i inne opakowania tektu-
rowe lub z tworzyw sztucznych czy naturalnych, artykuły 
na przyjęcia stołowe i gadżety drobne z tektury i tworzyw 
sztucznych: serwetki, naczynia, obrusy papierowe i z two-
rzyw, sztućce, ozdoby, balony, chorągiewki, serwetki papie-
rowe, kubki, talerze, dekoracyjne ozdoby - akcesoria biuro-
we, etykiety wszelkiego typu, instrukcje obsługi wszelkiego 
typu itp., odzież, obuwie i akcesoria, wykroje odzieży, bluzy, 
bluzki, sukienki, t-shirty, spodnie, spódnice, płaszcze, kurt-
ki, koszule, ozdoby i nakrycia głowy, chusty, szale, skarpe-
ty, rajstopy, kombinezony, obuwie, torby, rękawiczki, paski, 
bransolety, biżuteria: naszyjniki, ozdoby, kolczyki, sprzączki, 
okulary, etui na okulary, gogle, etui do tabletów, I -phony, 
smartfony i na najnowsze, które wejdą do produkcji, po-
jazdy, sprzęt sportowy: wrotki, rolki, hulajnogi, deskorolki, 
rowery, kaski, plecaki, samochody, jachty, balony latające, 
samoloty, drony, etykietki papierowe, zawieszki, metki, 
ceny, zabawki: lalki 3d i 2d z różnych tworzyw: sztucznych, 
materiałów, papieru, tektury, pojazdy, domki dla lalek, gry, 
makiety architektoniczne, zabawki drewniane, z tkanin, 
tektury, papieru, metalu, plastiku i innych tworzyw sztucz-
nych, wózki, opakowania na zabawki z wszelkich tworzyw 
i materiałów, multimedia: gry, aplikacje, e-booki, instrukcje 
obsługi do gier komputerowych, do aplikacji oraz najnow-
sze technologie takie jak google multimedialne, filmy, ar-
tykuły kosmetyczne: chusteczki higieniczne, opakowania 
na kremy, balsamy, wody toaletowe, perfumy, artykuły 
spożywcze: opakowania lub także na produktach jako tło-
czenia: słodycze, dropsy, cukierki itp.opakowania i bido-
ny na wodę, opakowania jedno i wielorazowe na owoce 
i zdrową żywność np: płatki śniadaniowe, musii, suszone 
owoce, typograficzne: fonty: litery i cyfry, sprzęt domowy 
i AGD: porcelana, zastawy stołowe: naczynia, talerze, misy, 
kubki, półmiski, szklanki, podstawki pod szklanki, kubki inne 
opakowania spożywcze, wyroby ceramiczne, tace, dywany, 
pościel, zasłony, worki na bieliznę, koce, ręczniki, bielizna.
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(210) 476008 (220) 2017 08 31
(731) SZAFRAN ANDRZEJ, Miedziana; WOJCIUCH PIOTR, 

Otmuchów
(540) Spotkanie Miłośników Aut z Grupy VAG w Nysie - 

VAG Nysa
(510), (511) 25 odzież, odzież rekreacyjna, odzież codzienna, 
paski [odzież], chusty [odzież], odzież treningowa, kurtki 
[odzież], odzież męska, swetry [odzież], szorty [odzież], golfy 
[odzież], odzież wodoodporna, odzież przeciwdeszczowa, 
rękawiczki [odzież], kombinezony [odzież], odzież dziecięca, 
odzież gotowa, odzież dżinsowa, odzież wiatroszczelna, 
odzież gimnastyczna, odzież sportowa, skóra (odzież ze -), 
odzież ze skóry, paski materiałowe [odzież], kurtki jako odzież 
sportowa, odzież dla kierowców samochodowych, odzież 
w stylu sportowym, odzież skórzana dla motocyklistów, 
odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież wojskowa z khaki, 
odzież wierzchnia dla chłopców, odzież z imitacji skóry, arty-
kuły odzieżowe dla wędkarzy, odzież do jazdy na motocyklu, 
pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], opaski na szyję 
[części odzieży], pasy przez ramię do odzieży, artykuły odzie-
żowe w stylu sportowym, odzież sportowa [z wyjątkiem rę-
kawic do golfa], odzież dla rowerzystów, odzież dla kolarzy, 
okrycia wierzchnie [odzież], kieszenie do odzieży, wstawki 
[części odzieży], kaptury [odzież], mufki [odzież], daszki 
[odzież], czapeczki na przyjęcia [odzież], opaski na głowę 
[odzież], papierowe czapki używane jako części odzieży, an-
typoślizgowe akcesoria do obuwia, anoraki, bandany, banda-
ny na szyję, berety, bielizna, bluzy polarowe, bluzy dresowe, 
buty dla motocyklistów, bryczesy, bluzy sportowe, bluzy 
sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, buty sportowe, 
buty robocze, buty na rzepy, buty motocyklowe, buty lekko-
atletyczne, buty gimnastyczne, buty dziecięce, buty do wspi-
naczki, buty do wspinaczki [buty do wspinaczki górskiej], 
buty do wody, buty do wspinaczki górskiej, buty jeździeckie, 
buty treningowe [obuwie sportowe], buty turystyczne 
[do chodzenia na wycieczki], buty wodoodporne, czapki ba-
seballowe, czapki bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki 
[nakrycia głowy], czapki z daszkiem, czapki sportowe, daszki, 
daszki do czapek, daszki czapek, daszki [nakrycia głowy], 
daszki przeciwsłoneczne, daszki przeciwsłoneczne [nakrycia 
głowy], dolne części ubrań [odzież], duże luźne kaptury 
[odzież], dzianina [odzież], dżinsy, funkcjonalne koszulki ter-
moaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, golfy, ka-
mizelki, kalosze [wkładane na obuwie], kalosze, kapelusze, 
kaszkiety, kominiarki, komplety sportowe, koszule, kostiumy, 
koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, ko-
szulki z krótkim lub z długim rękawem, koszulki z nadrukami, 
krótkie spodnie, kurtki, kurtki skórzane, nauszniki [odzież], 
obuwie, opaski przeciwpotne, paski do butów, pelerynki, pi-
żamy, płaszcze, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, pod-
koszulki sportowe, polary, półgolfy, poncza, ponczo przeciw-
deszczowe, poszetki, rękawiczki, sandały, skarpetki, skarpetki 
męskie, skarpetki sportowe, spodnie, spódnice, spodenki, 
stroje sportowe, stroje wizytowe, swetry z półgolfem, szaliki 
[odzież], tenisówki, t-shirty z krótkim rękawem, ubrania co-
dzienne, wiatrówki, 41 adaptacja i montaż kinematograficz-
ny, akademie, aparaty oświetleniowe dla teatrów (wypoży-
czanie -), automaty do gry (wypożyczanie -), biura rezerwacji 
biletów koncertowych, centra rozrywki, bukmacherstwo 
[przyjmowanie zakładów na wyścigi konne], chronometraż 
imprez sportowych, didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, 
doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo 
w zakresie planowania przyjęć, doradztwo w zakresie plano-
wania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie produkcji 
filmów i muzyki, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, 
doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo 
w zakresie szkoleń medycznych, doradztwo w zakresie szko-

lenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie 
szkoleń, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, do-
radztwo w zakresie treningu fizycznego, doradztwo zawo-
dowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub 
szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja], doradztwo 
zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyj-
ne], dostarczanie biuletynów w dziedzinie gier komputero-
wych za pośrednictwem poczty elektronicznej, dostarczanie 
informacji dotyczących książek, dostarczanie informacji do-
tyczących sportów motorowych, dostarczanie informacji 
dotyczących edukacji, dostarczanie informacji edukacyj-
nych, dostarczanie informacji na temat aktywności kultural-
nych, dostarczanie informacji na temat aktywności sporto-
wych, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, do-
starczanie rozrywki drogą radiową, dostarczanie sprzętu 
sportowego, dyskoteki, dystrybucja filmów, dzierżawa kin, 
dzierżawa urządzeń kinematograficznych, edukacja, eduka-
cja dorosłych, edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarza-
nia danych elektronicznych, edukacja i szkolenia związane 
z ochroną natury i środowiskiem, edukacja (informacje doty-
czące -), edukacja (informacje o -), edukacja językowa, eduka-
cja [nauczanie], edukacja online z komputerowej bazy da-
nych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, edukacja, 
rozrywka i sport, edukacja sportowa, edukacja w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, edukacja w dziedzinie infor-
matyki, edukacja w dziedzinie posługiwania się komputera-
mi, edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, edukacja 
w zakresie bezpieczeństwa drogowego, edukacja w zakresie 
świadomości ruchowej, edukacja zawodowa, edukacja za-
wodowa dla młodych ludzi, edukacyjne kursy z zakwatero-
waniem, edukacyjne usługi doradcze, edycja druków zawie-
rających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, 
edycja nagrań audio, edycja nagrań wideo, edycja zdjęć, 
elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż rekla-
mowe, w Internecie, elektroniczne usługi biblioteczne mają-
ce na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym 
informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio 
i/lub wideo, fankluby, filmy kinowe (produkcja -), fitness klu-
by, fotografia, fotografia lotnicza, fotografia portretowa, foto-
reportaże, gimnastyka (instrukcje -), imprezy kulturalne, im-
prezy taneczne, imprezy z degustacją win w celach eduka-
cyjnych, informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, infor-
macja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, in-
formacja o rekreacji, informacja o wypoczynku, informacja 
o rozrywce, informacje bibliograficzne, informacje dotyczące 
działalności kulturalnej, informacje dotyczące edukacji spor-
towej, informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi do-
radztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkolenio-
we), informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line 
z komputerowej bazy danych lub Internetu, informacje i wia-
domości online w dziedzinie szkoleń zawodowych, informa-
cje na temat sportu, informacje o rekreacji, informacje online 
z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, informa-
cje związane z egzaminowaniem, inscenizowanie turniejów, 
instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, instruktaż w zakresie 
ćwiczeń fizycznych, instruktaż w zakresie gimnastyki, in-
struktaż w zakresie latania, instruktaż w zakresie latania sa-
molotem, instruktaż w zakresie technik komunikacyjnych, 
kabarety, kabarety i dyskoteki, kina, kluby plażowe i baseno-
we, kompozycje fotograficzne na rzecz innych, komponowa-
nie muzyki dla osób trzecich, koncerty muzyczne, koncerty 
muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem 
radia, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, kon-
gresy (organizowanie i prowadzenie -), konferencje (organi-
zowanie i prowadzenie -), konkursy muzyczne, konkursy (or-
ganizowanie -) [edukacja lub rozrywka], kręgielnie, kształce-
nie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy boksu, kursy 
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edukacyjne z zakwaterowaniem związane z łucznictwem, 
kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane z kajakar-
stwem, kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane 
z wędrówkami górskimi, kursy instruktażowe, kursy języko-
we, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe dotyczące spraw-
ności fizycznej, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sporto-
wych, kursy szkoleniowe w formie pisemnej, kursy szkolenio-
we w zakresie projektowania silników, kursy szkoleniowe 
w zakresie inżynierii, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju 
osobistego, kursy w zakresie rozwoju osobistego, losowanie 
nagród [loterie], mikrofilmowanie dla osób trzecich, montaż 
filmów, montaż filmów fotograficznych, montaż filmów (ki-
nematograficznych -), montaż filmów kinowych, montaż lub 
nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż [obróbka] taśm wi-
deo, montaż programów radiowych, montaż programów 
telewizyjnych, montaż taśm dźwiękowych, montaż taśm wi-
deo, montaż wideo, multimedialne wydania czasopism, mul-
timedialne wydania gazet, multimedialne wydania magazy-
nów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, 
muzea [usługi -] [wystawy], muzea, muzyczne usługi wydaw-
nicze, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie na-
grywania muzyki, muzyczne widowiska sceniczne wykony-
wane w miejscach przeznaczonych do występów, nadzoro-
wanie ćwiczeń fizycznych, nagrywanie i produkcja nagrań 
dźwiękowych, nagrywanie muzyki, nagrywanie na taśmach 
wideo, nagrywanie taśm wideo, nauczanie, nauczanie gry 
w piłkę nożną, nauczanie i szkolenia, nauczanie indywidual-
ne, nauczanie technik ratowania życia, nauczanie, trening 
i instruktaż sportowy, nauczanie w dziedzinie wychowania 
fizycznego, nauczanie w zakresie zdrowia, nauka fotografii, 
nauka gimnastyki, nauka gry na gitarze, nauka gry na piani-
nie, nauka gry w baseball, nauka gry w golfa, nauka gry w ko-
szykówkę, nauka gry w tenisa, nauka indywidualna, nauka 
jazdy, nauka jazdy na motocyklu, nauka jazdy w zakresie bez-
pieczeństwa na drodze, nauka judo, nauka karate, nauka ken-
do (nauka japońskiej szermierki), nauka malowania, nauka 
muzyki, nauka opieki nad zwierzętami domowymi, nauka 
polowania, nauka prowadzenia pojazdów użytkowych, na-
uka prowadzenia pojazdów wyścigowych, nauka tresury 
zwierząt, nauka w zakresie sportu, nauka wędkowania, noc-
ne kluby, obozy letnie [rozrywka i edukacja], obozy piłki noż-
nej, obozy rekreacyjne, obozy sportowe, obozy sportowe 
(organizowanie -), obsługa gości na imprezach rozrywko-
wych, obsługa koncertów muzycznych, obsługa studia fil-
mowego, organizacja aktywności edukacyjnych na obozach 
letnich, organizacja aktywności kulturalnych na obozach let-
nich, organizacja aktywności sportowych na obozach let-
nich, organizacja atrakcji na obozach letnich, organizacja 
gier, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja i prze-
prowadzanie kursów edukacyjnych związanych z sektorem 
turystycznym, organizacja i przeprowadzanie seminariów 
szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edu-
kacyjnych, organizacja i przeprowadzanie aktywności kultu-
ralnych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywko-
wych na żywo, organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń spor-
towych, organizacja i przeprowadzanie aktywności rozryw-
kowych, organizacja i przeprowadzanie programów trenin-
gów dla młodzieży z zakresu piłki nożnej, organizacja i prze-
prowadzanie programów treningów z zakresu piłki nożnej, 
organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, orga-
nizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organi-
zacja imprez i konkursów sportowych, organizacja imprez 
kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez rozrywko-
wych, organizacja imprez sportowych, organizacja imprez 
sportowych w dziedzinie piłki nożnej, organizacja konferen-
cji edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, or-

ganizacja przyjęć, organizacja rajdów samochodowych, or-
ganizacja regat jachtowych, organizacja rozrywek muzycz-
nych, organizacja szkoleń, organizacja turniejów sportowych, 
organizacja widowisk, organizacja wyścigów psów, organiza-
cja wyścigów samochodowych, organizacja wystaw w ce-
lach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkolenio-
wych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub eduka-
cyjnych, organizacja wystaw zwierząt do celów kulturalnych 
lub edukacyjnych, organizacja występów rozrywkowych 
na żywo, organizacja zajęć, organizacja zawodów dotyczą-
cych pojazdów mechanicznych, organizacja zawodów rekre-
acyjnych, organizacja zawodów w piłkę nożną, organizowa-
nie ceremonii wręczania nagród, organizowanie corocznych 
konferencji edukacyjnych, organizowanie fanklubów, organi-
zowanie festiwali, organizowanie festiwali do celów rozryw-
kowych, organizowanie festiwali do celów edukacyjnych, 
organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, organizo-
wanie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festi-
wali w celach szkoleniowych, organizowanie festiwali w ce-
lach edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach kultu-
ralnych, organizowanie festynów w celach edukacyjnych, 
organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizo-
wanie festynów w celach rekreacyjnych, organizowanie fe-
stynów w celach kulturalnych, organizowanie gal, organizo-
wanie gier, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie 
gier i konkursów, organizowanie gier z udziałem publiczno-
ści, organizowanie grup do strzelania z pistoletu, organizo-
wanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie i ob-
sługa konferencji, organizowanie i prowadzenie gier, organi-
zowanie i prowadzenie kursów w szkołach dziennych dla 
dorosłych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyj-
nych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konkur-
sów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie i pro-
wadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowa-
nie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie 
i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, 
organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, 
organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, 
organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowa-
dzenie loterii, organizowanie i prowadzenie zawodów, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowa-
dzenie ceremonii przyznawania nagród, organizowanie im-
prez edukacyjnych, organizowanie i zarządzanie imprezami 
sportowymi, organizowanie imprez muzycznych, organizo-
wanie imprez piłkarskich, organizowanie imprez rekreacyj-
nych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, 
organizowanie imprez sportowych, organizowanie imprez 
sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizowa-
nie imprez sportowych i konkursów, z udziałem zwierząt, 
organizowanie imprez tanecznych, organizowanie imprez 
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organi-
zowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie im-
prez w celach kulturalnych, organizowanie koncertów, orga-
nizowanie koncertów muzycznych, organizowanie koncer-
tów muzyki pop, organizowanie konferencji w celach eduka-
cyjnych, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, 
organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizo-
wanie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji 
związanych z rozrywką, organizowanie konferencji dotyczą-
cych rozrywki, organizowanie konferencji związanych z re-
klamą, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, orga-
nizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, organizowa-
nie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organi-
zowanie konferencji, organizowanie konkursów, organizowa-
nie konkursów artystycznych, organizowanie konkursów dla 
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psów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie 
konkursów sportowych, organizowanie konkursów w celach 
rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach eduka-
cyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w ce-
lach szkoleniowych, organizowanie konkursów w celach 
edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach kultural-
nych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organi-
zowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizo-
wanie kursów instruktażowych, organizowanie kursów szko-
leniowych, organizowanie kursów w zakresie szkoleń tech-
nicznych, organizowanie kwizów, organizowanie loterii, or-
ganizowanie meczów bokserskich, organizowanie meczów 
piłki nożnej, organizowanie obozów sportowych, organizo-
wanie pokazów gimnastycznych, organizowanie pokazów 
na żywo, organizowanie pokazów psów, organizowanie po-
kazów w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów 
w celach rozrywkowych, organizowanie pokazów w celach 
kulturalnych, organizowanie prezentacji do celów kultural-
nych, organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, 
organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organi-
zowanie programów szkoleniowych, organizowanie progra-
mów szkolenia młodzieży, organizowanie przedstawień, or-
ganizowanie rajdów motocyklowych, organizowanie rajdów, 
tras i wyścigów samochodowych, organizowanie rozrywki, 
organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, organizowa-
nie rozrywki wizualnej, organizowanie seminariów, organizo-
wanie seminariów związanych z rozrywką, organizowanie 
seminariów związanych z działalnością kulturalną, organizo-
wanie seminariów szkoleniowych, organizowanie semina-
riów edukacyjnych, organizowanie seminariów i konferencji, 
organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, organizo-
wanie seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie 
spektakli rozrywkowych, organizowanie społecznych imprez 
sportowych i kulturalnych, organizowanie spotkań i konfe-
rencji, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, organizo-
wanie spotkań z dziedziny rozrywki, organizowanie sympo-
zjów edukacyjnych, organizowanie szkoleń sportowych, or-
ganizowanie turniejów, organizowanie turniejów rekreacyj-
nych, organizowanie turniejów sportowych, organizowanie 
warsztatów, organizowanie widowisk historycznych w ple-
nerze, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie 
widowisk w celach kulturalnych, organizowanie widowisk 
w celach edukacyjnych, organizowanie widowisk w celach 
rozrywkowych, organizowanie wycieczek w celach rozryw-
kowych, organizowanie wyścigów motocyklowych, organi-
zowanie wyścigów pojazdów, organizowanie wyścigów sa-
mochodowych stock car, organizowanie wyścigów rowero-
wych, organizowanie wyścigów samochodowych, organizo-
wanie wystaw do celów edukacyjnych, organizowanie wy-
staw do celów rozrywkowych, organizowanie wystaw edu-
kacyjnych, organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, 
organizowanie wystaw w celach kulturalnych, organizowa-
nie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organi-
zowanie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie 
wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw 
zwierząt, organizowanie występów na żywo, organizowanie 
zajęć dydaktycznych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, or-
ganizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, or-
ganizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, organi-
zowanie zawodów, organizowanie zawodów [edukacja lub 
rozrywka], organizowanie zawodów i ceremonii przyznawa-
nia nagród, organizowanie zawodów i imprez sportowych, 
organizowanie zawodów piłki nożnej, organizowanie zawo-
dów sportowych i imprez sportowych, organizowanie zawo-
dów sportowych, organizowanie zawodów wyścigowych, 
organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizo-

wanie zjazdów w celach edukacyjnych, organizowanie zjaz-
dów w celach kulturalnych, organizowanie zjazdów w celach 
rozrywkowych, ośrodki rozrywkowe, pokazy edukacyjne, 
pokazy filmowe, pokazy psów, prezentacja filmów, produk-
cja filmów, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja mu-
zyczna, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multi-
medialna i usługi fotograficzne, produkcja nagrań audiowi-
zualnych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań 
dźwiękowych i muzycznych, produkcja nagrań dźwięko-
wych i/lub wideo, produkcja nagrań dźwięku i obrazu na no-
śnikach dźwięku i obrazu, produkcja nagrań muzycznych, 
produkcja nagrań wideo, produkcja obrazów animowanych, 
produkcja widowisk, produkcja szkoleniowych filmów wi-
deo, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, prowadzenie 
konferencji edukacyjnych, prowadzenie kursów, prowadze-
nie kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie kwizów, 
prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwa-
cji silników, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczą-
cych konserwacji silników samochodowych, prowadzenie 
warsztatów [szkolenia] dotyczących napraw silników samo-
chodowych, prowadzenie wystaw w celach rozrywkowych, 
prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, prowadzenie 
wystaw w celach edukacyjnych, prowadzenie wystaw w ce-
lach rekreacyjnych, prowadzenie zajęć, prowadzenie zawo-
dów sportowych, przedstawianie filmów, przeprowadzanie 
aktywności kulturalnych, przeprowadzanie aktywności roz-
rywkowych, przeprowadzanie imprez sportowych, przygo-
towywanie imprez sportowych, przygotowywanie kursów 
edukacyjnych i egzaminów, przygotowywanie, organizowa-
nie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organi-
zowanie i prowadzenie koncertów, przygotowywanie, orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygo-
towywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, publi-
kacja czasopism, publikacja elektroniczna on-line periody-
ków i książek, publikacja kalendarzy, publikacja kalendarzy 
imprez, publikowanie, publikowanie czasopism, publikowa-
nie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism in-
ternetowych, publikowanie dokumentów, publikowanie 
drogą elektroniczną, publikowanie książek, czasopism, publi-
kowanie książek edukacyjnych, publikowanie książek i czaso-
pism elektronicznych w systemie on-line, publikowanie ksią-
żek i recenzji, publikowanie książek instruktażowych, publi-
kowanie literatury instruktażowej, publikowanie materiałów 
drukowanych, publikowanie materiałów drukowanych, in-
nych niż teksty reklamowe, publikowanie materiałów druko-
wanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicz-
nej, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji dru-
kowanych, publikowanie materiałów drukowanych dotyczą-
cych edukacji, publikowanie materiałów multimedialnych 
online, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism 
i gazet, publikowanie multimedialne książek, publikowanie 
naukowych czasopism informacyjnych, publikowanie on-li-
ne elektronicznych książek i czasopism, publikowanie plaka-
tów, publikowanie podręczników szkoleniowych, publiko-
wanie podręczników, publikowanie recenzji, publikowanie 
tekstów, realizacja nagrań audiowizualnych, realizacja roz-
rywki na żywo, realizowanie rozrywki w postaci programów 
telewizyjnych, redagowanie tekstów pisanych, rezerwacja 
biletów na imprezy rozrywkowe, rezerwacja biletów na im-
prezy kulturalne, rezerwacja biletów na koncerty, rezerwacja 
miejsc na imprezy rozrywkowe, rezerwacja miejsc na pokazy 
i rezerwacja biletów teatralnych, rozrywka, rozrywka (infor-
macja o -), rozrywka interaktywna, rozrywka świadczona 
za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, rozrywka 
w postaci koncertów, rozrywka w postaci wyścigów samo-
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chodowych, selekcja i kompilacja nagrań muzycznych 
do nadawania przez osoby trzecie, seminaria, seminaria edu-
kacyjne, sport i fitness, sport (wypożyczanie sprzętu -) [z wy-
jątkiem pojazdów], sporządzanie programu telewizyjnego 
i radiowego, strzelnice, świadczenie usług edukacyjnych 
związanych ze sprawnością fizyczną, świadczenie usług edu-
kacyjnych związanych z ćwiczeniami, świadczenie usług 
sportowych i rekreacyjnych, świadczenie usług w dziedzinie 
rekreacji, świadczenie usług w zakresie ćwiczeń dla zwierząt, 
szkolenia dla dorosłych, szkolenia kierowców samochodów, 
szkolenia edukacyjne, szkolenia sportowe, szkolenia w zakre-
sie bezpieczeństwa jazdy samochodem, szkolenia w zakre-
sie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, szkolenia w zakre-
sie prowadzenia pojazdów mechanicznych, szkolenia w za-
kresie sprawności fizycznej, szkolenia żeglarskie, szkolenia 
zawodowe w zakresie mechaniki, szkolenia z zakresu bezpie-
czeństwa na drodze, szkolenie i instruktaż, szkolenie kierow-
ców, szkolenie w obchodzeniu się z psami, szkolenie w zakre-
sie zarządzania przechowalniami dla psów, szkolenie z dzie-
dziny naprawy samochodów, szkolenie z jazdy na motocy-
klu, szkolenie z prowadzenia pojazdów użytkowych, szkole-
nie z prowadzenia pojazdów wyścigowych, tresura zwierząt 
na rzecz osób trzecich, tresura zwierząt, trenowanie, trening 
posłuszeństwa dla zwierząt, udostępnianie obiektów i sprzę-
tu do rekreacji sportowej, udostępnianie obiektów i sprzętu 
na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu 
na turnieje sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu re-
kreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej 
kondycji fizycznej, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry 
w paintball, udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby 
strzelnic, udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogól-
nej nie do pobrania, udostępnianie powieści graficznych on-
line, nie do pobrania, udostępnianie publikacji on-line, udo-
stępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie sprzętu 
rekreacyjnego, udostępnianie sprzętu sportowego, udostęp-
nianie usług i obiektów rekreacyjnych, udostępnianie wyda-
rzeń sportowych za pomocą strony internetowej, udzielanie 
informacji dotyczących rozrywki za pomocą środków elek-
tronicznych, udzielanie informacji dotyczących rozrywki 
za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji dotyczą-
cych rozrywki, udzielanie informacji dotyczących osobistości 
sportowych, udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, 
usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi dorad-
cze w zakresie rozrywki, usługi doradcze w zakresie edukacji 
i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi doradcze w za-
kresie szkoleń, usługi doradcze w zakresie organizowania im-
prez sportowych, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycz-
nych [fitness], usługi doradcze w zakresie edukacji, usługi 
doradcze w zakresie szkoleń komputerowych, usługi dorad-
cze w zakresie publikowania, usługi edukacyjne i instruktażo-
we, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, usługi edukacyjne związane z bezpie-
czeństwem drogowym, usługi edukacyjne związane z bez-
pieczeństwem wodnym, usługi informacji o rekreacji, usługi 
informacji o rozrywce, usługi informacyjne dotyczące rekre-
acji, usługi informacyjne i doradcze dotyczące rozrywki, usłu-
gi instruktażowe i szkoleniowe, usługi instruktażowe w za-
kresie naprawy pojazdów, usługi klubów sportowych, usługi 
organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, 
usługi ośrodków sprawności fizycznej, usługi parków rekre-
acyjnych, usługi produkcji filmów, usługi produkcji radiowej, 
usługi programów informacyjnych dla radia lub telewizji, 
usługi rekreacyjne, usługi rekreacyjne dla osób starszych, 
usługi reporterskie, usługi rezerwacji biletów na koncerty, 
usługi rozrywki dźwiękowej, usługi rozrywkowe, usługi roz-

rywkowe dla dzieci, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruk-
tażowe, usługi rozrywkowe na żywo, usługi rozrywkowe 
świadczone na torze wyścigów samochodowych, usługi roz-
rywkowe świadczone na torze wyścigowym, usługi rozryw-
kowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi rozrywkowe 
z udziałem grup muzycznych, usługi rozrywkowe w postaci 
konkursów, usługi rozrywkowe w postaci programów telewi-
zyjnych transmitowanych za pomocą kamery internetowej, 
usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, usługi 
rozrywkowe w postaci występów koncertowych, usługi roz-
rywkowe w postaci filmów, usługi rozrywkowe w postaci 
organizacji społecznych imprez rozrywkowych, usługi roz-
rywkowe w postaci organizowania społecznych imprez roz-
rywkowych, usługi rozrywkowe w formie wideo, usługi roz-
rywkowe związane ze sportem, usługi sportowe, usługi spor-
towe i kulturalne, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi 
szkoleniowe dla kierowców z umiejętności prowadzenia po-
jazdu, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi szkolenio-
we związane z naprawą pojazdów, usługi szkoleniowe zwią-
zane z konserwacją pojazdów, usługi szkoleniowe związane 
ze sprzedażą pojazdów, usługi szkoleniowe związane z pro-
wadzeniem pojazdów z napędem na cztery, koła, usługi tre-
nerskie, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakre-
sie fanklubów (rozrywka), usługi w zakresie fanklubów, usługi 
w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników 
(rozrywka), usługi w zakresie informacji sportowej, usługi 
w zakresie instruktażu sportowego, usługi w zakresie kultury, 
usługi w zakresie nagrań, usługi w zakresie nagrań dźwięko-
wych, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi w zakresie 
nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo, usługi w zakresie na-
grań audio i wideo, usługi w zakresie organizacji i prowadze-
nia kursów szkoleniowych, usługi w zakresie organizacji roz-
rywki, usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, usługi 
w zakresie publikacji przewodników, usługi w zakresie publi-
kacji biuletynów, usługi w zakresie publikacji książek, usługi 
w zakresie rozrywki popularnej, usługi w zakresie rozrywki, 
usługi w zakresie rozrywki sportowej, usługi w zakresie szko-
leń i rekreacji, usługi w zakresie tańca erotycznego, usługi 
wydawnicze, usługi wydawnicze i reporterskie, usługi wynaj-
mu automatów do gier, usługi wypożyczania filmów, warsz-
taty w celach szkoleniowych, warsztaty do celów rekreacyj-
nych, wesołe miasteczka, wesołe miasteczka (obsługa -), wy-
dawanie czasopism, wydawanie czasopism i książek w po-
staci elektronicznej, wydawanie gazet, wynajem maszyn 
i urządzeń rozrywkowych, wynajem maszyn i urządzeń 
do gier, wynajem sprzętu do użytku na imprezach sporto-
wych, wynajmowanie zwierząt do celów rekreacyjnych, wy-
pożyczanie książek, wyścigi psów, wystawy zwierząt, wysta-
wy zwierząt i tresura zwierząt, wystawy zwierząt (prowadze-
nie -), występy grup muzycznych na żywo, występy muzycz-
ne i piosenkarskie, zapewnianie instruktażu i sprzętu w dzie-
dzinie ćwiczeń fizycznych, zapewnianie kursów szkolenio-
wych w zakresie sportu.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 476024 (220) 2017 08 31
(731) INTERNATIONAL COMMUNICATION SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LUZ BLUES
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, programy kompute-
rowe do wykorzystania w relacji do przekazu fonii poprzez 
Internet i w sieci globalnej, magnetyczne lub optyczne no-
śniki danych, dźwięku i obrazu, czyste i z nagraniami, dyski 
do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski optyczne, 
nagrane płyty kompaktowe CD i DVD, urządzenia do reje-
stracji dźwięku, urządzenia do transmisji dźwięku, 35 agencje 
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reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w kompute-
rowych bazach danych, badania opinii publicznej, projek-
towanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, 
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rekla-
my radiowe, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów 
reklamowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie opra-
cowania graficznego dla celów reklamowych, wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, 38 agencje informacyjne, 
komunikacja radiowa, nadawanie bezprzewodowe, trans-
misja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, 
transmisja satelitarna, 41 informacja o imprezach rozryw-
kowych, organizowanie konkursów, produkcja muzyczna, 
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, radiowe 
programy rozrywkowe, udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], usługi prezenterów mu-
zyki, usługi studia nagrań, wynajem odbiorników radiowych 
i telewizyjnych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypo-
życzanie sprzętu audio, publikowanie tekstów innych niż re-
klamowe, organizowanie i prowadzenie koncertów, organi-
zowanie loterii, organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych.

(210) 476118 (220) 2017 09 04
(731) PRZEWOŹNIK ZBIGNIEW ZPCHOCOLATE,  

Bielsko-Biała
(540) formelo

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz za po-
średnictwem sklepu internetowego form do formowania 
i wypieku ciast.

(210) 476137 (220) 2017 09 05
(731) AFELT ŁUKASZ, Dębowa Łąka
(540) FAST ATS AUTO TRUCK SERVICE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.09, 26.11.02
(510), (511) 37 czyszczenie pojazdów, informacja o napra-
wach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, konserwacja i naprawy 
pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, lakierowanie, 
ładowanie akumulatorów do pojazdów, malowanie, montaż 
i naprawa instalacji grzewczych, mycie pojazdów, naprawa 
opon, naprawa zamków, polerowanie pojazdów, naprawy 
tapicerskie, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo 
zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo 
zniszczonych, smarowanie pojazdów, usługi napraw awarii 

pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i ob-
sługa], wulkanizacja opon [naprawa], wyważanie opon, za-
bezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed 
korozją.

(210) 476169 (220) 2017 09 05
(731) ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 

(531) 29.01.12, 24.15.21, 26.11.13, 26.13.25
(510), (511) 9 oprogramowanie (software), zintegrowany 
system zarządzania informacją.

(210) 476183 (220) 2017 09 06
(731) COFFEE BREAK ANDRZEJ BRUZDA, MARCIN DUDEK 

SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) COFFEE BREAK coffee & snacks

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.07.01, 11.03.20
(510), (511) 7 automaty sprzedające (uruchamiane moneta-
mi), automaty sprzedające na żetony: automaty sprzedające 
chłodnicze, automaty do sprzedaży.

(210) 476226 (220) 2017 09 06
(731) WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) PLAC ZABAW

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe, elektroniczne bazy 
danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, 
oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje kompu-
terowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobiera-
nia, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, 
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translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne 
książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektro-
nicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści mul-
timedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki au-
dio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów 
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wi-
deo w formie oprogramowania komputerowego nagrane 
na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowa-
nie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektrycz-
ne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinemato-
graficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty 
fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, 
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, programy i taśmy do gier komputero-
wych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i na-
ukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt 
komputerowy, w tym komputery przenośne oraz kompute-
rowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamię-
ci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy nauko-
we dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części 
i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 
16 papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papiero-
we artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły pa-
piernicze, papierowe koperty do pakowania, podstawki pod 
naczynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe obej-
mujące pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty 
stołowe, figurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki 
z tektury, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytme-
tyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, 
biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, 
podręczniki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery 
reklamowe i informacyjne, plakaty, naklejki, przybory biuro-
we, materiały i przyrządy do rysowania i malowania, przybo-
ry do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, 
okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące 
artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, 
obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, 
farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, 
opakowania z papieru lub z tektury, papier do pakowania 
oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki 
do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ście-
rania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty mu-
zyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wy-
mianę, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe 
i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki 
papierowe, 35 usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także 
on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem technik 
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, samo-
dzielnie i w koprodukcji, dystrybucji i rozpowszechniania ma-
teriałów reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, przetwarzania tekstu, publikowania i roz-
powszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, 
w tym w sieci on-line, projektowania i pośrednictwa w roz-
powszechnianiu reklam radiowych, telewizyjnych i w Inter-
necie, badania rynku i opinii publicznej, marketingu bezpo-
średniego i marketingu wydarzeń, prowadzenia kampanii 
reklamowych, organizowania wystaw i targów dla celów re-
klamowych i promocyjnych, sprzedaży czasu i powierzchni 
reklamowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, doręczania 
publikacji osobom trzecim, prenumeraty czasopism na rzecz 
osób trzecich, transkrypcji informacji, pozyskiwania i syste-
matyzacji danych w komputerowych bazach danych, zarob-
kowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary 
i usługi na rzecz osób trzecich, usługi sprzedaży, także za po-

średnictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: 
programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, so-
ftware ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramo-
wanie komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, apli-
kacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały 
na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki 
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, transla-
tory elektroniczne, elektroniczne książki i publikacje, moduły 
ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami au-
dio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje 
elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, 
gry wideo w formie programów komputerowych zapisa-
nych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramo-
wania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane 
gry wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, 
urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kase-
ty zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy 
naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki da-
nych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki 
nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydak-
tycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne 
oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci kompu-
terowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, 
zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycz-
nych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienio-
nych towarów, wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, 
książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice ob-
liczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, 
albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy, 
ulotki, broszury, plakaty, naklejki, przybory biurowe, materia-
ły, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, przybo-
ry do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, 
okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące 
artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, 
obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, 
farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, pa-
pier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkoma-
nie, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki 
z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolek-
cjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki papierowe, bane-
ry wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, 
plany, kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowa-
nia i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne, 38 przesy-
łanie danych, aplikacji komputerowych i aplikacji do telefo-
nów komórkowych, informacji tekstowych, dźwiękowych 
i obrazowych za pośrednictwem sieci komputerowych i te-
lekomunikacyjnych, przekazywanie on-line kartek z życze-
niami, przydzielanie dostępu do komputerowych baz da-
nych, udostępnianie komputerowych baz danych, obsługa 
telekonferencji, udostępniania forów internetowych, udo-
stępnianie internetowych chatroomów, usługi poczty elek-
tronicznej, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośred-
nictwem platformy internetowej i portalu internetowego, 
zapewnianie dostępu do portalu internetowego, 41 usługi 
wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych dotyczą-
cych wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, 
nauczania i wychowania świadczone m.in. drogą elektro-
niczną i poprzez internet, publikacji tekstów innych niż rekla-
mowe, publikacji książek, czasopism, materiałów informacyj-
no-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci on-line, 
publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, pu-
blikacji elektronicznych niepobieranych, udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych, udostępnianie kursów korespon-
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dencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej małej poligrafii, 
komputerowego przygotowania materiałów do publikacji, 
tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, usługi eduka-
cyjne, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i warsz-
tatów, w tym nauczanie bezpośrednie za pośrednictwem 
mediów informatycznych i nauczanie korespondencyjne, 
udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostępnia-
nie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, 
udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, udo-
stępnianie informacji o nauczaniu on-line, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, organizo-
wanie i prowadzenia konferencji i sympozjów, organizowa-
nie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, usługi 
w zakresie produkcji programów radiowych, telewizyjnych, 
filmów oraz przedstawień, usługi w zakresie rozrywki telewi-
zyjnej i radiowej, usługi w zakresie organizowania konkursów 
edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie książek tak-
że e-booków, wypożyczanie materiałów edukacyjnych 
i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisanych na magne-
tycznych i optycznych nośnikach danych, udostępnianie fil-
mów online nie do pobrania, udostępnianie mediów audio-
wizualnych za pośrednictwem sieci łączności, usługi 
w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, usługi klubowe 
w zakresie rozrywki lub edukacji, informacja o edukacji i szko-
leniach, 42 programowanie komputerowe, uaktualnianie 
oprogramowania komputerowego, tworzenie i projektowa-
nie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komór-
kowych, tworzenie grafiki użytkowej, konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie opro-
gramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych na rzecz osób trzecich, hosting, dostar-
czanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, 
umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogra-
mowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem 
strony internetowej, 45 usługi prawne w zakresie licencjono-
wania programów komputerowych i zarządzania prawami 
autorskimi.

(210) 476256 (220) 2017 09 07
(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) FEDERACJA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.15.11, 03.07.17, 03.04.18, 05.01.08
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania opinii pu-
blicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie 
materiałów reklamowych, reklama, reklama online za po-
średnictwem sieci komputerowej, usługi przeglądu prasy, 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, 38 agencje informacyjne, komunikacja radiowa, nada-
wanie telewizji kablowej, nadawanie bezprzewodowe, trans-
misja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, 
transmisja wideo na żądanie, 41 produkcja programów ra-
diowych i telewizyjnych, dostarczanie filmów, nie do pobra-
nia, przy pomocy usług typu transmisja, wideo na żądanie, 

dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, fo-
toreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach 
rozrywkowych, informacja o rekreacji, montaż taśm wideo, 
nagrywanie na taśmach wideo, pisanie scenariuszy do celów 
innych niż reklamowe, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie 
tekstów (innych niż teksty reklamowe), studia filmowe, te-
lewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów online 
nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], usługi studia nagrań, usługi rozrywki i na-
uczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, 
audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych, re-
portaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów 
i konkursów, organizacji teleturniejów i konkursów z interak-
tywnym udziałem widzów i słuchaczy w czasie realnym.

(210) 476261 (220) 2017 09 07
(731) VORONCHUK SIAMEN, Warszawa
(540) Secret Kristine V EVERY WOMAN HIDES A SECRET

(531) 27.05.01, 29.01.12, 14.05.01, 14.05.02, 14.05.12
(510), (511) 25 odzież skórzana, paski, 42 usługi projektan-
tów mody, projektowanie odzieży.

(210) 476262 (220) 2017 09 07
(731) VORONCHUK SIAMEN, Warszawa
(540) SKV EVERY WOMAN HIDES A SECRET

(531) 14.05.01, 14.05.02, 14.05.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież skórzana, paski, 42 usługi projektan-
tów mody, projektowanie odzieży.

(210) 476280 (220) 2017 09 08
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Piaseczno

(540) NAUKA WRAŻLIWA NA CERĘ
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i do ciała, emul-
sje do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele 
do twarzy i do ciała, pianki do twarzy i do ciała, oliwki i bal-
samy do skóry, środki do mycia i pielęgnacji stóp, mydła, 
środki do mycia i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji wło-
sów, szampony, balsamy do włosów, odżywki do włosów, 
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kremy do włosów, emulsje do włosów, płyny do włosów, 
żele do włosów, pianki do włosów, środki perfumeryjne, 
perfumy, wody toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne, dez-
odoranty osobiste i antyperspiranty, środki do makijażu 
i demakijażu, fluidy, środki do pielęgnacji i malowania ust, 
środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki do higie-
ny intymnej zawarte w tej klasie, środki do opalania i chro-
niące przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki 
do samoopalania, preparaty do depilacji, pudry do makija-
żu, pudry do kąpieli, pudry higieniczne zawarte w tej klasie, 
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, artykuły toale-
towe zawarte w tej klasie, pianki do golenia, żele do gole-
nia, balsamy po goleniu, 5 produkty i preparaty lecznicze 
do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów 
leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała do celów leczni-
czych, płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele 
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, pianki do twarzy 
i do ciała do celów leczniczych, oliwki i balsamy lecznicze, 
produkty lecznicze do stóp, sole do kąpieli do celów me-
dycznych, preparaty do kąpieli leczniczych, preparaty me-
dyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów, żeli, 
oliwek i balsamów dla skóry alergicznej i wrażliwej, skóry 
suchej, skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowy-
mi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, 
skóry po zabiegach onkologicznych, skóry napromienio-
wanej po radioterapii, skóry z problemami łuszczycowymi, 
skóry kobiet w ciąży lub po ciąży, preparaty lecznicze dla 
skóry dzieci, preparaty dla skóry atopowej, produkty leczni-
cze do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów, prepa-
raty witaminowe, substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, suplementy diety do celów leczniczych, suplementy 
diety wspomagające odchudzanie do celów leczniczych, 
suplementy diety przeznaczone do polepszania stanu skó-
ry, włosów i paznokci oraz do ich pielęgnacji do celów lecz-
niczych, herbaty ziołowe do celów leczniczych.

(210) 476307 (220) 2017 09 08
(731) DAŃCZYSZYN MIROSŁAW, Gdańsk
(540) SPRING Energy Drink

(531) 14.03.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(210) 476313 (220) 2017 09 09
(731) PAKIER WOJCIECH, Stara Wieś
(540) LOFT & CRAFT
(510), (511) 6 balustrady metalowe, barierki ochronne meta-
lowe, bramy metalowe, drzwi metalowe, konstrukcje meta-
lowe, szkielety ramowe konstrukcji metalowych [budownic-
two], konstrukcje stalowe [budownictwo], okna metalowe, 
okna skrzynkowe metalowe, okna żaluzjowe metalowe, 
szkielety metalowe [budownictwo], 37 budownictwo.

(210) 476322 (220) 2017 09 11
(731) CLIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CARPET FOR YOU

(531) 09.01.11, 09.01.21, 09.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 27 maty i wykładziny podłogowe, maty i wykła-
dziny antypoślizgowe, dywany i dywaniki, tapety i ścienne 
obicia nietekstylne, 35 usługi agencji importowo - eksporto-
wych, agencji informacji handlowej, badania rynku, dystry-
bucji materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów 
i broszur, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, pokazów towarów, reklamy za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklamy prasowej, radiowej i telewizyj-
nej, promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające na-
bywcy wygodnie oglądać i kupować towary także na stronie 
internetowej dotyczącej sprzedaży: mat i wykładzin podło-
gowych, mat i wykładzin antypoślizgowych, dywanów i dy-
waników, tapet i ściennych obić nietekstylnych.

(210) 476366 (220) 2017 09 12
(731) URBAŃSKI WIESŁAW PAWEŁ FHU MOTOCAR, Płock
(540) 

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 7 elektryczne cewki zapłonowe, pompy wody 
do pojazdów, wahacze [części silników pojazdów], wentyla-
tory do chłodzenia silników w pojazdach, przeguby uniwer-
salne [przeguby Cardana], 12 amortyzatory do pojazdów, 
elementy do karoserii pojazdów, sprzęgła do pojazdów lą-
dowych, osie i wały Cardana do pojazdów mechanicznych, 
zawieszenia do pojazdów, zębatki kierownicze do pojazdów, 
łożyska kół do pojazdów lądowych.

(210) 476378 (220) 2017 09 12
(731) ERENC WITOLD JAN, Sieradz
(540) TWOJEZBIORNIKI.pl

(531) 26.13.25, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 pojemniki na paliwo płynne metalowe, 20 po-
jemniki niemetalowe (składowanie, transport), pojemniki 
niemetalowe na paliwa płynne.
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(210) 476391 (220) 2017 09 12
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(540) KIELCE SOS KIELECKI Tradycja produkcji sosów 1964r. 

PODKREŚLA SMAK KIELCE SOS KIELECKI meksykański 
Bez substancji konserwujących

(531) 05.09.06, 05.09.15, 05.09.17, 09.01.10, 19.03.01, 24.09.02, 
24.09.24, 25.01.15, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 06.07.04, 
06.07.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 30 sosy, sosy do mięs, sosy sałatkowe.

(210) 476396 (220) 2017 09 12
(731) ZAŁUSKI KAJETAN SILESIA SWIMMING CENTER, 

Katowice
(540) Silesia Swimming Center

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 9 okulary pływackie, maski do pływania, gogle 
do pływania, utrwalone na nośnikach informacje i dane, fil-
my i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i ob-
razowych utrwalone na nośnikach, utrwalone na nośnikach 
materiały szkoleniowe i dydaktyczne, elektroniczne symula-
tory sportowe do treningu, elektroniczne symulatory sporto-
we do treningu [sprzęt komputerowy i sprzęt do nauczania 
na bazie oprogramowania], 16 materiały drukowane, druki, 
fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, materiały szkolenio-
we i dydaktyczne w formie drukowanej, 25 odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, 28 akcesoria do pływania, sprzęt pływacki, 
urządzenia pływackie do pływania, bloki startowe [sprzęt 
pływacki], liny torowe [sprzęt pływacki], koła do pływania, 
deski do pływania, pasy do pływania, kapoki do pływania, 
płetwy do pływania, rękawiczki pływackie, łopatki pływackie, 
sprzęt do treningów sportowych, sprzęt do treningów pły-
wackich, 35 reklama, sprzedaż hurtowa i detaliczna w punk-
tach stacjonarnych, sprzedaż wysyłkowa a także poprzez 
Internet: okularów pływackich, masek do pływania, gogli 
do pływania, utrwalonych na nośnikach informacji i danych, 
filmów i innych rodzajów elektronicznych publikacji teksto-
wych i obrazowych utrwalonych na nośnikach, utrwalonych 
na nośnikach materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, 
elektronicznych symulatorów sportowych do treningu, elek-
tronicznych symulatorów sportowych do treningu [sprzęt 
komputerowy i sprzęt do nauczania na bazie oprogramowa-
nia], druków, fotografii, artykułów piśmiennych i biurowych, 
materiałów szkoleniowych i dydaktycznych w formie dru-
kowanej, odzieży, obuwia, nakryć głowy, akcesoriów do pły-
wania, sprzętu pływackiego, urządzeń pływackich do pły-
wania, bloków startowych [sprzęt pływacki], lin torowych 
[sprzęt pływacki], kół do pływania, desek do pływania, pa-
sów do pływania, kapoków do pływania, płetw do pływania, 

rękawiczek pływackich, łopatek pływackich, sprzętu do tre-
ningów sportowych, sprzętu do treningów pływackich, 
reklama, oferowanie sprzedaży w punktach stacjonarnych, 
wysyłkowej a także poprzez Internet: usług edukacyjnych, 
rozrywkowych i sportowych, usług świadczonych przez 
pływalnie [baseny], usług udostępniania obiektów i sprzętu 
pływackiego, usług wynajmu basenów pływackich, usług 
szkolenia nauczycieli pływania, usług udostępniania pływal-
ni, usług nauki pływania, usług nauczania pływania, usług 
organizowania obozów sportowych, usług organizowania 
obozów pływackich, usług organizowania warsztatów pły-
wackich, usług produkcji nagrań audio i video, usług naucza-
nia, treningu i instruktażu sportowego, usług treningowych, 
usług treningowych w zakresie pływania, usług związanych 
z udostępnianiem obiektów i sprzętu sportowego, usług 
trenera osobistego w zakresie pływania, usług związanych 
z organizacją i przeprowadzaniem programów treningu 
w zakresie pływania, usług udostępniania informacji doty-
czących treningów pływackich za pomocą portalu on-line, 
usług udzielania informacji związanych z treningiem pływac-
kim za pośrednictwem strony internetowej on-line, usług 
naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrod-
niczych i technicznych, usług wydawniczych i reporterskich, 
usług pisania blogów, usług udostępniania publikacji on-line 
pobieralnych i niepobieralnych, usług udostępniania elektro-
nicznych publikacji on-line pobieralnych i niepobieralnych, 
usług udostępniania informacji o nauczaniu on-line, usług 
publikowania on-line elektronicznych książek i czasopism, 
usług publikacji elektronicznej on-line periodyków i książek, 
usług prowadzenia kursów szkoleniowych, warsztatów, tre-
ningów drogą on-line, usług prowadzenia sesji szkolenio-
wych on-line związanych ze sprawnością fizyczną, usług pu-
blikowania książek i czasopism elektronicznych w systemie 
on-line, usług udostępniania informacji dotyczących trenin-
gu sportowego za pomocą portalu on-line, usług w zakresie 
informacji dotyczącej edukacji udzielanej on-line z kompute-
rowej bazy danych lub z Internetu, usługi reklamowe i mar-
ketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 41 usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, pływalnie [baseny], 
udostępnianie obiektów i sprzętu pływackiego, wynajem 
basenów pływackich, szkolenia nauczycieli pływania, udo-
stępnianie pływalni, nauka pływania, nauczanie pływania, 
organizowanie obozów sportowych, organizowanie obozów 
pływackich, organizowanie warsztatów pływackich, pro-
dukcja nagrań audio i video, nauczanie, trening i instruktaż 
sportowy, usługi treningowe, usługi treningowe w zakresie 
pływania, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, 
usługi trenera osobistego w zakresie pływania, organizacja 
i przeprowadzanie programów treningu w zakresie pływa-
nia, udostępnianie informacji dotyczących treningów pły-
wackich za pomocą portalu on-line, udzielanie informacji 
związanych z treningiem pływackim za pośrednictwem stro-
ny internetowej on-line, usługi wydawnicze i reporterskie, 
usługi pisania blogów, udostępnianie publikacji on-line po-
bieralnych i niepobieralnych, udostępnianie elektronicznych 
publikacji on-line pobieralnych i niepobieralnych, udostęp-
nianie informacji o nauczaniu on-line, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikacja elektronicz-
na on-line periodyków i książek, prowadzenie kursów szko-
leniowych, warsztatów, treningów drogą on-line, prowadze-
nie sesji szkoleniowych on-line związanych ze sprawnością 
fizyczną, publikowanie książek i czasopism elektronicznych 
w systemie on-line, udostępnianie informacji dotyczących 
treningu sportowego za pomocą portalu on-line, informacja 
dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy 
danych lub z Internetu.
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(210) 476433 (220) 2017 09 14
(731) KLIMAS KRZYSZTOF GABINET WETERYNARYJNY, 

Kraków
(540) ozopet naturalny szampon z ozonem dla zwierząt O₃ 

power by OZO

(531) 03.01.08, 03.01.23, 03.01.24, 26.04.02, 26.04.04, 
26.04.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.05, 25.01.15

(510), (511) 3 szampony dla zwierząt domowych jako nie-
lecznicze preparaty do pielęgnacji.

(210) 476439 (220) 2017 09 14
(731) ROCKET NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) FOSTELIN
(510), (511) 5 suplementy mineralne do żywności, preparaty 
dietetyczne i odżywcze dla celów medycznych, suplementy 
diety do celów medycznych, preparaty witaminowe i mine-
ralne, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla 
rekonwalescentów zawarte w tej klasie, dietetyczna żywność 
i substancje do celów leczniczych, dietetyczne napoje, pre-
paraty medyczne do odchudzania, 25 odzież, podkoszulki, 
t-shirty, bluzy, spodnie, kurtki, stroje kąpielowe, szaliki, odzież 
sportowa, koszulki i spodenki gimnastyczne, bielizna wchła-
niająca pot, opaski, rękawice, czapki, czapeczki z daszkiem, 
skarpety, 30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, napoje 
na bazie herbaty, kakao, napoje na bazie kakao, czekolada, 
napoje na bazie czekolady, wyroby cukiernicze i słodycze, 
lody, 32 napoje izotoniczne, napoje sportowe wzbogacone 
proteinami, napoje na bazie owoców i warzyw, soki owoco-
we i warzywne, wody mineralne i gazowane, 35 informacja 
handlowa, reklama, zgromadzenie towarów umożliwiające 
ich wybieranie i kupowanie w sklepach detalicznych, hur-
towych i internetowych ze środkami spożywczymi, sporto-
wymi, odzieżowymi, prezentowanie towarów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, zarządzanie plikami kom-
puterowymi, informacja o działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi agencji 
importowo-eksportowej, informacje handlowe i porady 
udzielane konsumentom, pozyskiwanie danych do kom-
puterowych baz danych, organizowanie wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, usługi modelek i modeli, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów 
sponsorowanych.

(210) 476443 (220) 2017 09 14
(731) AKCINÉ BENDROVÉ PIENO ŽVAIGŽDÉS, Wilno, LT
(540) LATO PEŁNE SŁOŃCA

(531) 01.03.13, 27.05.01
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, kwaśna śmietana, 
śmietana, śmietana bita, serwatka, podpuszczka, kefir, mleko 
ukwaszone (prostokwasza), mleczne napoje fermentowane 
(riażenka), jogurt, napoje na bazie jogurtu, sery, masło, mle-
ko w proszku, serek wiejski, twaróg, koktajle mleczne, mle-
ko kondensowane, napoje mleczne, jadalne oleje i tłuszcze, 
30 lody jadalne, lody, lody owocowe, napoje z lodów, proszki 
do sporządzania lodów, lody typu sandwich, bułki, sorbety 
[lody], wyroby cukiernicze, przekąski na bazie zbóż, napoje 
czekoladowe z mlekiem, musy deserowe, napoje kakaowe 
z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem.

(210) 476449 (220) 2017 09 14
(731) AKCINÉ BENDROVÉ PIENO ŽVAIGŽDÉS, Wilno, LT
(540) LATO PEŁNE SŁOŃCA

(531) 01.03.13, 27.05.01
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, kwaśna śmietana, 
śmietana, śmietana bita, serwatka, podpuszczka, kefir, mleko 
ukwaszone (prostokwasza), mleczne napoje fermentowane 
(riażenka), jogurt, napoje na bazie jogurtu, sery, masło, mle-
ko w proszku, serek wiejski, twaróg, koktajle mleczne, mle-
ko kondensowane, napoje mleczne, jadalne oleje i tłuszcze, 
30 lody jadalne, lody, lody owocowe, napoje z lodów, proszki 
do sporządzania lodów, lody typu sandwich, bułki, sorbety 
[lody], wyroby cukiernicze, przekąski na bazie zbóż, napoje 
czekoladowe z mlekiem, musy deserowe, napoje kakaowe 
z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem.

(210) 476456 (220) 2017 09 14
(731) TASTE MATTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Roll & go SUSHI
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(531) 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 08.05.15, 08.07.17, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie 
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, 
stołówki, usługi barowe, usługi restauracyjne, wypożyczanie 
urządzeń do gotowania.

(210) 476465 (220) 2017 09 14
(731) FUNDACJA POTULICKA, Wojnowo
(540) Spiżarnia Hrabiny Potulickiej
(510), (511) 29 biały ser, biały ser z chudego mleka [quark], 
biały miękki ser twarogowy, cielęcina, desery jogurtowe, 
desery mleczne, dżemy, dżemy i marmolady owocowe, dże-
my owocowe, dziczyzna, drób, filety z piersi kurczaka, filety 
z wędzonego śledzia, flaki, jaja, jaja kurze, jaja ptasie i produk-
ty z jaj, jogurt, jogurty, jogurty kremowe, jogurty o niskiej 
zawartości tłuszczu, jogurty o smaku owocowym, jogurty 
pitne, jogurty smakowe, kapusta kwaszona, karp [nieżywy], 
kefir [napój mleczny], kiełbasa swojska, kiełbaski rybne, kieł-
baski wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiszone warzy-
wa [kimchi], konserwy, marynaty, kurczak, kwaśna śmietana, 
kwaśne mleko, masło, maślanka, masła solone, masło czosn-
kowe, masło klarowane, masło z ziołami, miękkie dojrzałe 
sery, mięsa wędzone, mięso i wędliny, mięso świeże, mięso 
mielone [mięso siekane], mięso wędzone, mleczne produkty, 
mleko, mleko krowie, mleko odtłuszczone, mleko sfermen-
towane, mleko zsiadłe, nabiał i substytuty nabiału, napoje 
mleczne, napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka, 
napoje z jogurtu, napoje sporządzone z mleka, napoje z pro-
duktów mlecznych, ogórki korniszone, oleje i tłuszcze, oleje 
jadalne, oleje spożywcze, paluszki serowe, paczkowane mię-
so, paluszki rybne, pasta rybna, pasty do smarowania na ba-
zie mleka z niską zawartością tłuszczu, pasty mięsne (w tym 
pasztety, smalec), pasty mleczne do smarowania, pasty ryb-
ne, pasty rybne i z owoców morza, pasty z ryb wędzonych, 
pasztety, potrawy rybne, produkty serowarskie, przeciery 
owocowe, przeciery warzywne, przetwory owocowe [dże-
my], przetwory twarożkowe, przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), prze-
tworzony ser, ryby, ryby marynowane, ryby mrożone, ryby, 
owoce morza i mięczaki, ryby przetworzone, ryby solone, ser 
cheddar, ser francuski Cancoillotte, ser miękki, ser mieszany, 
ser o niskiej zawartości tłuszczu, ser pleśniowy, ser twardy, 
ser śmietankowy, ser twarogowy, ser typu twarogowego, 
ser wędzony, ser z przyprawami, ser z ziołami, serwatka, sery 
dojrzewające, sery świeże niedojrzewające, sery topione, 
smalec, śmietana, starty ser, świeży biały ser, wyroby z masła, 
wędliny, zsiadłe mleko, 30 artykuły spożywcze ze zbóż, buł-
ki, bułki chrupiące, chleb, chleb i bułki, chleb razowy, chleb 
wielozbożowy, chleb żytni, czekolada mleczna, czekolada, 
kawa, kawa mielona, kawa rozpuszczalna, krówka (cukierek), 
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lody, lody 
mleczne, lody mleczne [lody], lody na patyku, lody na bazie 
jogurtu [lody jako główny składnik], lody o smaku czekola-
dowym, lody owocowe, lody spożywcze, lody z owocami, 
majonez, mąka, mąka do pieczenia, mąka pszenna, mąka 
jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka spożywcza, mąka żyt-
nia, miód, miód [do celów spożywczych], miodowe cukierki 
(nie do celów medycznych), słodycze czekoladowe, słodycze 
bez cukru, słodycze [cukierki], świeży chleb, wyroby cukier-
nicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 31 karp [żywy], ryby żywe, 
32 cydr bezalkoholowy, kwas chlebowy [napoje bezalkoho-
lowe], napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje 
bezalkoholowe, napoje owocowe, napoje owocowe i soki 
owocowe, napoje serwatkowe, napoje warzywne, piwo 

i produkty piwowarskie, piwo bezalkoholowe, piwo, piwa 
smakowe, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo słodo-
we, soki, serwatka [napoje], soki warzywne, soki warzywne 
[napoje], woda gazowana [woda sodowa], woda niegazowa-
na, woda źródlana, wody, wody gazowane, wody mineralne 
(nielecznicze), 33 białe wino, alkohole wysokoprocentowe 
[napoje], alkohole wysokoprocentowe, cydr, cydr słodki, cydr 
wytrawny, czerwone wino, miód pitny, napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), wina, wina deserowe, słodkie wina, wino, 
wino czerwone, wódka.

(210) 476473 (220) 2017 09 14
(731) NORWEGIAN JUICY LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Smoothie Star

(531) 01.01.01, 01.01.02, 27.05.01, 29.01.15, 01.03.15
(510), (511) 29 jogurty kremowe, jogurt sojowy, jogurt, jądra 
orzechów włoskich, jogurty o smaku owocowym, jogurty 
o niskiej zawartości tłuszczu, jogurty pitne, jogurty smakowe, 
koktajle mleczne, kokos przetworzony, krojone owoce, krojo-
ne warzywa, marchewki, mango, przetworzone, misz owo-
ców, mleko kokosowe w proszku, mleko kokosowe do stoso-
wania jako napój, mleko kokosowe do celów kulinarnych, 
mleko kokosowe, mleko, mleczne produkty, migdały, prze-
tworzone, migdały mielone, mieszanki owoców suszonych, 
mieszanki owoców i orzechów, mleko zagęszczone, mleko 
z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, mleko z orzesz-
ków ziemnych, mleko z nasion konopi jako substytut mleka, 
mleko z bakteriami Lactobacillus acidophilus, mleko w prosz-
ku o różnych smakach, do przyrządzania napojów, mleko 
w proszku do celów spożywczych, mleko w proszku, mleko 
sojowe, mleko skondensowane, mleko sfermentowane, mle-
ko ryżowe do celów kulinarnych, mleko ryżowe, mleko 
owsiane, mleko krowie, mleko migdałowe, mleko migdałowe 
do celów kulinarnych, mleko o różnych smakach, mleko od-
tłuszczone, mleko organiczne, mrożone owoce, napoje 
mleczne z przewagą mleka, napoje mleczne zawierające 
owoce, napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka, na-
poje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka 
migdałowego, napoje na bazie mleka o smaku czekolady, 
napoje mleczne aromatyzowane, olej i tłuszcz kokosowy 
do celów spożywczych, olej arachidowy [do celów spożyw-
czych], napoje na bazie mleka orzechowego, napoje na ba-
zie mleka zawierające sok owocowy, napoje na bazie mleka 
zawierające kawę, napoje przyrządzone z mleka lub zawiera-
jące mleko, napoje z jogurtu, napoje z produktów mlecz-
nych, napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego, nasą-
czone rodzynki, nasiona jadalne, nasiona, przetworzone, 
nasiona słonecznika przetworzone, olej z siemienia lnianego 
do celów kulinarnych, olej z siemienia lnianego [jadalny], 
orzechy jadalne, papaja, przetworzona, pasta z guawy, po-
krojone owoce, proszek kokosowy, przekąski na bazie owo-
ców, przeciery owocowe, przetworzone owoce liczi, prze-
tworzone morele, przetworzone brzoskwinie, przetworzone 
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awokado, przetworzona trawa cytrynowa, przetworzona 
spirulina, puddingi na bazie mleka, przetworzone wodorosty 
spożywcze, schłodzone desery mleczne, sałatki owocowe, 
sałatki warzywne, sok cytrynowy do celów kulinarnych, spo-
żywczy olej kokosowy, spożywczy olej sezamowy, suszona 
żurawina, suszony ananas, suszone wodorosty spożywcze 
[hoshi-wakame], wiórki kokosowe, wiśnie koktajlowe, woda 
kokosowa [napój], wodorosty jadalne, 30 bazy do przyrzą-
dzania koktajli mlecznych [aromaty], cukier, cukier, miód, me-
lasa, czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produk-
tów mlecznych lub warzyw, jogurt mrożony [lody 
spożywcze], lody spożywcze i lód, lody owocowe, lody 
na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], lód, lody spo-
żywcze, mrożone jogurty i sorbety, lód naturalny lub sztucz-
ny, lodowe słodycze, mrożone napoje [frappe], napoje z lo-
dów, siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], słodziki 
naturalne, sosy owocowe, 32 bezalkoholowe wyciągi z owo-
ców, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, 
bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządza-
nia napojów, mrożone napoje owocowe, mieszanki do spo-
rządzana napojów sorbetowych, mieszane soki owocowe, 
koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koktajle 
owocowe, bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, napoje 
aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe o smaku 
owocowym, napoje bezalkoholowe zawierające soki owoco-
we, napoje warzywne, napoje typu smoothie zawierające 
ziarna i owies, napoje sportowe wzbogacane proteinami, 
napoje składające się z mieszanki soków owocowych i wa-
rzywnych, napoje serwatkowe, napoje półmrożone, napoje 
owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cu-
kru, napoje owocowe i soki owocowe, napoje owocowe, na-
poje na bazie soku z zielonych warzyw, napoje na bazie soku 
z winogron, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, 
napoje mrożone na bazie owoców, napoje na bazie kokosu, 
napoje na bazie orzechów i soi, napoje na bazie owoców, 
napoje na bazie owoców lub warzyw, owocowe nektary, 
bezalkoholowe, owoce (bezalkoholowe napoje z soków -), 
napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje 
z guaraną, napoje z sokiem ananasowym, napoje z soku alo-
esu, napoje z soku jabłkowego, napoje z soku pomarańczo-
wego, napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje 
z soku winogronowego, bezalkoholowe, napoje zawierające 
głównie soki owocowe, sok z guawy, sok z granatów, sok 
z czarnej porzeczki, sok z cytryny do sporządzania napojów, 
sok z arbuza, sok winogronowy, sok pomarańczowy, sok 
grejpfrutowy, smakowa woda mineralna, słodkie napoje bez-
alkoholowe na bazie soków owocowych, skoncentrowane 
soki owocowe, proszki stosowane do sporządzania napojów 
na bazie owoców, poncz bezalkoholowy, poncz owocowy, 
bezalkoholowy, preparaty do produkcji napojów, preparaty 
rozpuszczalne do sporządzania napojów, proszki do produk-
cji napojów bezalkoholowych, proszki do sporządzania na-
pojów, proszki stosowane do przygotowywania napojów 
na bazie wody kokosowej, sok z limonki do sporządzania 
napojów, sok z mango, sok z melona, sok żurawinowy, soki, 
soki aloesowe, soki gazowane, soki owocowe do użytku jako 
napoje, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], sorbety 
w postaci napojów, syrop do lemoniady, syrop z czarnej po-
rzeczki, syrop z soku z limonki, syropy do sporządzania napo-
jów na bazie serwatki, syropy do wyrobu napojów, syropy 
do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy owoco-
we [napoje bezalkoholowe], woda wzbogacona odżywczo, 
woda kokosowa jako napój, warzywne napoje typu smo-
othie, zagęszczony pomarańczowy sok owocowy, wyciągi 
do sporządzania napojów, koncentraty soków owocowych, 
43 bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], catering w kafeteriach szybkiej obsługi, dokony-

wanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, 
dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgo-
netek, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, 
kafeterie [bufety], katering obejmujący żywność i napoje dla 
instytucji, katering obejmujący żywność i napoje na bankie-
ty, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia kok-
tajlowe, kontraktowe usługi w zakresie żywności, lodziarnie, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, 
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach interneto-
wych, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i ba-
rach, oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie 
żywności i napojów w sklepach z pączkami, organizacja ca-
teringu na imprezy urodzinowe, organizacja przyjęć wesel-
nych [żywność i napoje], przygotowywanie posiłków, przy-
gotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania 
na zewnątrz, puby, restauracje samoobsługowe, restauracje 
dla turystów, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie 
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napo-
jów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności 
i napojów w sklepach z pączkami, serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, świadczenie usług kate-
ringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wy-
stawienniczych, świadczenie usług kateringowych obejmu-
jących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, 
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach na zjazdy, usługi barów typu fast-food 
na wynos, usługi barów z sokami, usługi barowe, usługi bufe-
tów w zakresie barów koktajlowych, usługi cateringu ze-
wnętrznego, usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie 
cateringu w zakresie jedzenie i picia, usługi doradcze doty-
czące żywności, usługi doradcze w dziedzinie cateringu 
obejmującego żywność i napoje, usługi dostawy kawy 
do biur [dostawa napojów], usługi mobilnych restauracji, 
usługi koktajlbarów, usługi klubów w zakresie dostarczania 
żywności i napojów, usługi kateringowe w zakresie bufetów 
firmowych, usługi kateringowe dla szkół, usługi kateringowe 
obwoźne, usługi kateringowe w prywatnych salach do spo-
tkań biznesowo-towarzyskich, usługi kateringowe w zakresie 
zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie jedzenia na wy-
nos, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi świad-
czone przez bary bistro, usługi restauracji sprzedających po-
siłki na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi 
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, wypożyczanie automatów 
do napojów.

(210) 476553 (220) 2017 09 14
(731) RABAT DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) R RABAT SIEĆ HANDLOWA

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży de-
talicznej, hurtowej i wysyłkowej z artykułami spożywczymi 
i żywnościowymi, artykułami tytoniowymi i alkoholowymi, 
artykułami gospodarstwa domowego, artykułami higie-
nicznymi i kosmetycznymi, środkami czyszczącymi i toale-
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towymi, artykułami branży przemysłowej, artykułami branży 
odzieżowej, artykułami sportowymi, świadczenie pomocy 
w zakresie działalności gospodarczej związanej z organizo-
waniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, 41 usługi 
związane z organizacją i prowadzeniem szkoleń w zakresie 
prowadzenia punktów sprzedaży, w zakresie działań rekla-
mowych i marketingowych związanych ze sprzedażą.

(210) 476729 (220) 2017 09 20
(731) Exploding Kittens, LLC, Beverley Hills, US
(540) EKSPLODUJĄCE KOTKI
(510), (511) 28 karty do gry, gry karciane.

(210) 476735 (220) 2017 09 21
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) RETINACIT
(510), (511) 5 preparaty lecznicze do oczu, preparaty wspo-
magające leczenie oczu, krople do oczu.

(210) 476748 (220) 2017 09 21
(731) POLYMER ENERGY POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DEPOL 40
(510), (511) 1 dodatki do stałych paliw biomasowych, od-
padów biomasowych, uzdatnionych mułów i flotów węglo-
wych, osadów ściekowych i paliw formowanych z odpadów.

(210) 476751 (220) 2017 09 21
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W LIMANOWEJ, Limanowa
(540) Mleko od krów rasy Polska Czerwona OSM 

LIMANOWA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 06.07.25, 03.04.24, 03.04.02, 05.05.23, 
05.11.11

(510), (511) 29 mleko, mleko skondensowane, zsiadłe mleko, 
napoje mleczne lub z przewagą mleka.

(210) 476784 (220) 2017 09 22
(731) WINIARSKI GRZEGORZ, Warszawa
(540) E-MAILL
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą 
dyskotek, fotografie, fotoreportaże, informacja o imprezach 
rozrywkowych, klubowe usługi w zakresie rozrywki lub na-
uczania, usługi kompozycji muzycznych, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, wypożyczanie na-
grań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo 
[filmowanie], nocne kluby, organizowanie balów, organizo-
wanie i prowadzenie koncertów, organizowanie konkursów 
w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie przyjęć 
[rozrywka], pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż re-
klamowe, pozowanie dla artystów, producenckie usługi mu-

zyczne, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja 
filmów na taśmach wideo, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewi-
zyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, planowa-
nie przyjęć [rozrywka], publikowanie elektroniczne on-line 
nie do pobrania, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, usługi repor-
terskie, rozrywka, informacja o rozrywce, rozrywka [widowi-
ska], sale koncertowe, sporządzanie napisów [np. do filmów 
w wersji oryginalnej], studia filmowe, usługi studia nagrań, 
montaż taśm wideo, produkcja filmów na taśmy wideo, te-
lewizyjne programy rozrywkowe, usługi dystrybucji biletów 
[rozrywka], usługi prezenterów muzyki, usługi reporterskie, 
wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatral-
nych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji 
scenicznych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypoży-
czanie sprzętu audio, karaoke [usługi związane z organizacją 
imprez karaoke], wypożyczanie dekoracji scenicznych.

(210) 476805 (220) 2017 09 22
(731) WŁODARSKI WIESŁAW, Zabierzów
(540) THE ORIGINAL PREMIUM BLACKMEISTER

(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.01.02, 26.11.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki 
owocowo - warzywne, soki warzywne, koncentraty spożyw-
cze napojów instant, napoje instant, nektary, syropy owo-
cowe, syropy do produkcji napojów, esencje do produkcji 
napojów, wody mineralne gazowane, wody mineralne nie-
gazowane, napoje gazowane, napoje musujące, ekstrakty 
owocowe bezalkoholowe, napoje proteinowe, napoje wę-
glowodanowe, napoje wzbogacone witaminami, napoje 
izotoniczne, napoje energetyczne, aperitify bezalkoholowe, 
koktajle bezalkoholowe, lemoniada, lemoniada w proszku, 
pastylki do produkcji napojów, proszek do wytwarzania na-
pojów, produkty w proszku lub pastylkach do wytwarzania 
napojów energetycznych, wzmacniających i wzbogaconych 
mikroelementami, koncentraty napojów, piwo imbirowe, 
piwo, piwo słodowe.

(210) 476883 (220) 2017 09 26
(731) OLEK JAROSŁAW, Warszawa
(540) TIM-EX

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 podłogi metalowe, systemy podłogowe nie-
metalowe, płytki podłogowe metalowe, stopnie schodów 
metalowe, budowlane materiały metalowe, listwy profilo-
wane metalowe dla budownictwa, materiały konstrukcyjne 
metalowe, płytki metalowe do użytku w budownictwie, 
19 podłogi niemetalowe, systemy podłogowe niemetalo-
we, parkiety, niemetalowe stopnie schodów, podłogowe 
płytki niemetalowe, 35 reklama, reklama koresponden-
cyjna, zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać 
za kliknięcie”, rozpowszechnianie reklam, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
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doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w rekla-
mie, organizowanie targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, produkcja filmów reklamowych, projektowanie mate-
riałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, usługi marketingowe, wynajem czasu re-
klamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmo-
wanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów 
reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe 
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób 
trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania li-
cencji na towary i usługi dla osób trzecich w ramach prowa-
dzonej działalności gospodarczej, administrowanie progra-
mami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, systematyzacja danych w kompute-
rowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, informacja o działalności 
gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, badania rynkowe, badania opinii publicznej, 
badania w zakresie biznesu, sprzedaż takich produktów 
jak: podłogi metalowe, systemy podłogowe niemetalowe, 
płytki podłogowe metalowe, stopnie schodów metalowe, 
budowlane materiały metalowe, listwy profilowane meta-
lowe dla budownictwa, materiały konstrukcyjne metalowe, 
płytki metalowe do użytku w budownictwie oraz podłogi 
niemetalowe, systemy podłogowe niemetalowe, parkiety, 
niemetalowe stopnie schodów, podłogowe płytki nieme-
talowe, 37 budownictwo, ciesielstwo, naprawy, informacja 
o naprawach, usługi montażowe, usługi konserwacyjne.

(210) 476884 (220) 2017 09 26
(731) WŁODAREK ŁUKASZ, Jastrzębie-Zdrój;  

WŁODAREK TOMASZ, Jastrzębie-Zdrój;  
SZWARGA DAWID, Jastrzębie-Zdrój

(540) DEDUCTOR

(531) 21.03.01, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi w zakresie obozów wakacyjnych, usłu-
gi trenera osobistego, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów (szkolenie), organizowanie i prowadzenie konferencji, 
nauczanie indywidualne.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 476885 (220) 2017 09 26
(731) PSC EMPIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) packpoint

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 opakowania tekturowe, opakowania na pre-
zenty, opakowania na żywność, opakowania z tworzyw 
sztucznych, torby papierowe, torby papierowe do pakowa-
nia, worki i torby papierowe, papierowe torby na prezenty, 
torby papierowe na zakupy, torby na zakupy z tworzywa 
sztucznego, drukowane materiały opakowaniowe z papieru, 
drukowane etykietki papierowe.

(210) 476963 (220) 2017 09 27
(731) SKORULSKI DARIUSZ DEXTRIN, Bartoszyce
(540) JFS - 2
(510), (511) 13 ognie sztuczne, pirotechnika (wyroby), 
petardy.

(210) 476973 (220) 2017 09 27
(731) SKORULSKI DARIUSZ DEXTRIN, Bartoszyce
(540) THIS IS FOR THE PYROMANIACS www.dextrin.pl

(531) 02.01.07, 27.05.01, 29.01.12, 23.03.25
(510), (511) 13 ognie sztuczne, pirotechnika (wyroby), 
petardy.

(210) 476977 (220) 2017 09 27
(731) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ORZEŁ INNOWACJI STARTUP
(510), (511) 16 dzienniki, gazety, czasopisma i papierowe do-
datki do nich, książki, druki, fotografie, ulotki, cenniki, naklejki, 
artykuły biurowe, artykuły i materiały piśmienne, broszury, 
poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atla-
sy, kalendarze.
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(210) 476982 (220) 2017 09 27
(731) NOWAK PIOTR, SADOWSKI MARIUSZ, KONIECZNY 

TOMASZ TPM PREMIUM SPÓŁKA CYWILNA, Gniezno
(540) JAK U MAMY Mniaam

(531) 29.01.14, 26.01.01, 26.01.18, 11.01.01, 11.01.05, 11.03.05, 
11.03.23, 27.05.01

(510), (511) 29 zapiekanki [żywność], pulpety [żywność], 
żywność chłodzona składająca się głównie z ryb, gotowe 
posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], galarety mięsne, 
galaretki mięsne, filety z piersi kurczaka, gotowe posiłki z mię-
sa [mięso jako główny składnik], gotowe posiłki zawierające 
[głównie] kurczaka, gotowe posiłki zawierające [głównie] bo-
czek, kawałki kurczaka, kawałki kurczaka do kanapek, kotlety 
wieprzowe, kurczak, kurczak gotowany, kurczak grillowany 
(yakitori), kurczak smażony, mięso gotowe do spożycia, nug-
getsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w panierce], paczko-
wane mięso, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), pieczeń 
wołowa, pieczony kurczak, produkty z indyka, przetworzone 
produkty mięsne, pulpety, smażone mięso, szaszłyki, potra-
wy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty z przetworzonej 
ryby do spożycia dla ludzi, żywność przygotowywana z ryb, 
jogurty, jogurt, jogurty o smaku owocowym, jogurty sma-
kowe, smalec, gotowane ziemniaki, gotowe produkty z wa-
rzyw, knedle ziemniaczane, krojone owoce, krojone warzy-
wa, krokiety, pokrojone owoce, pokrojone sałatki warzywne, 
pokrojone warzywa, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki 
warzywne, desery jogurtowe, desery owocowe, gotowe da-
nia składające się głównie z mięsa, gotowe dania składające 
się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek 
i bulionu (oden), gotowe dania warzywne, gotowe dania 
z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie 
lub głównie z drobiu, gotowe posiłki gotowane składające 
się całkowicie lub głównie z mięsa, klopsiki drobiowe, kotlety 
rybne, krokiety z kurczaka, posiłki chłodzone przygotowane 
z ryb, posiłki gotowane składające się głównie z ryb, potrawy 
mięsne gotowane, przekąski na bazie mięsa, przekąski na ba-
zie owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie 
ziemniaków, przekąski z owoców, przekąski ziemniaczane, 
sałatka Cezar, sałatka z kurczaka, sałatka ziemniaczana, sa-
łatki na bazie ziemniaków, sałatki podawane na przystawkę, 
schłodzone desery mleczne, tzatziki, zupy , 30 dania gotowe 
zawierające makaron, dania na bazie ryżu, drób w cieście, go-
towe dania z makaronu, gotowe dania z ryżu, gotowe potra-
wy zawierające [głównie] ryż, gotowe potrawy zawierające 
[głównie] makaron, gotowe produkty spożywcze w postaci 
sosów, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z do-
datkiem mięsa, ryby lub warzyw, kanapki, kanapki z filetem 
z ryby, kanapki z mięsem, kanapki z rybą, kanapki z kurcza-
kiem, kanapki z hamburgerem, kanapki zawierające kurcza-
ka, kanapki zawierające sałatę, koreczki, kanapeczki, krokiety 
po chińsku, lasagna, lasagne, mięso w cieście [gotowe], mię-
so z warzywami w cieście [pot pie], mięso zapiekane w cie-

ście, nadziewane kanapki, pierożki chińskie z nadzieniem pi-
kantnym (won ton), pierożki ravioli, potrawy gotowe na bazie 
makaronu, potrawy gotowe zawierające makaron, potrawy 
składające się głównie z ryżu, potrawy z makaronu, ravioli 
[gotowe], ryba w cieście, rybne kanapki, ryż z warzywami 
i wołowiną [bibimbap], sałatka ryżowa, sałatka z makaronem, 
sałatka z makaronu typu rurki, sandwicze, spaghetti i klopsy, 
tortille, zapakowane zestawy obiadowe składające się głów-
nie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, zawijana ka-
napka typu wrap, desery z muesli, naleśniki.

(210) 476990 (220) 2017 09 27
(731) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ORZEŁ INNOWACJI
(510), (511) 16 dzienniki, gazety, czasopisma i papierowe do-
datki do nich, książki, druki, fotografie, ulotki, cenniki, naklejki, 
artykuły biurowe, artykuły i materiały piśmienne, broszury, 
poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atla-
sy, kalendarze.

(210) 476994 (220) 2017 09 27
(731) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) REGIONALNE ORŁY EKSPORTU
(510), (511) 16 dzienniki, gazety, czasopisma i papierowe do-
datki do nich, książki, druki, fotografie, ulotki, cenniki, naklejki, 
artykuły biurowe, artykuły i materiały piśmienne, broszury, 
poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atla-
sy, kalendarze.

(210) 476996 (220) 2017 09 27
(731) RPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) rph

(531) 20.07.01, 20.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 opakowania z papieru, kartonu i tektury, pa-
pier, karton, tektura, 35 usługi prowadzenia sprzedaży papie-
ru, kartonu, tektury oraz opakowań z tych materiałów, usługi 
sprzedaży opakowań z folii, 40 usługowe cięcie papieru.

(210) 477000 (220) 2017 09 27
(731) CLOUDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) By Clouds
(510), (511) 43 usługi barowe, usługi koktajlbarów, usługi ba-
rowe z fajkami wodnymi, usługi barów z shishami.

(210) 477001 (220) 2017 09 27
(731) FORMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) BI CAPS

(531) 27.05.01, 19.13.01, 29.01.11
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
mineralne dodatki do żywności, suplementy diety i prepara-
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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.

(210) 477006 (220) 2017 09 28
(731) OLX B.V., Hoofddorp, NL
(540) fixly

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do smartfonów i ta-
bletów, oprogramowanie do przystosowywania do indy-
widualnych potrzeb, wspierania i zarządzania kampaniami 
reklamowymi i marketingowymi, spersonalizowaną treścią 
i komunikacją elektroniczną, analizami danych włączając 
analizy i badania dotyczące zachowania użytkowników, 
urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, nada-
wania, odbierania, przechowywania, wyświetlania lub od-
twarzania dźwięku, obrazów i danych, programy kompu-
terowe, oprogramowanie komputerowe, nagrania audio  
i/lub wideo, oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia 
i przyrządy do użytku w połączeniu z Internetem, publikacje 
elektroniczne, 35 reklama, działalność gospodarcza polega-
jąca na umożliwianiu dostawcom usług pozyskiwania zleceń 
od potencjalnych klientów za pośrednictwem Internetu lub 
w inny sposób, skomputeryzowane gromadzenie indeksów 
klientów oraz sporządzanie indeksów informacji do celów 
handlowych lub reklamowych, dostarczanie danych doty-
czących działalności gospodarczej oraz kompilacja, zarzą-
dzanie i systematyzacja danych (związanych z działalnością 
gospodarczą lub innych), usługi handlu elektronicznego 
polegające na umożliwianiu dostawcom usług pozyskiwa-
nia zleceń od potencjalnych klientów za pośrednictwem 
Internetu lub w inny sposób, usługi w zakresie ogłoszeń 
drobnych, zapewnianie miejsca do handlu on-line, udo-
stępnianie internetowej bazy danych z możliwością wyszu-
kiwania usług, usługi reklamowe, promocyjne i agencyjne, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi marketingu 
za pomocą poczty elektronicznej, usługi marketingu w sieci, 
usługi zarządzania działalnością gospodarczą, administrowa-
nie działalnością handlową, usługi analizy danych włączając 
analizy i badania dotyczące zachowania użytkowników, usłu-
gi badania rynku, usługi reklamowe i marketingowe, usługi 
abonenckie oraz usługi doradcze, informacyjne, konsulta-
cyjne i zarządzania dla abonentów, usługi przechowywa-
nia i przetwarzania danych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych i promocyjnych, 38 telekomunikacja, zapew-
nianie dostępu do stron internetowych i baz danych, usługi 
przesyłania danych (włączając usługi poczty elektronicznej), 
zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i por-

tali, usługi komunikacji za pomocą głosu, danych, dźwięku 
i obrazu, usługi komunikacji multimedialnej, transmisja, udo-
stępnianie i wyświetlanie informacji do celów biznesowych 
lub domowych z komputerowego banku danych, udostęp-
nianie stron internetowych, udostępnianie forów i portali, 
zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu do kompute-
rowych baz danych, zapewnianie i rozpowszechnianie infor-
macji na temat wyżej wymienionych usług, 42 usługi pro-
jektowania (włączając projektowanie stron internetowych), 
tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych 
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi infor-
matyczne], tworzenie indeksów stron internetowych oraz 
źródeł informacji, udostępnianie niepobieralnego oprogra-
mowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa 
(SaaS), wypożyczanie komputerów, instalacje i konserwacja 
oprogramowania komputerowego, utrzymywanie stron in-
ternetowych, udostępnianie miejsca na serwerach dla stron 
internetowych osób trzecich, usługi informacyjne zawarte 
w tej klasie.

(210) 477009 (220) 2017 09 28
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) STEPCIL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne w szczególności 
do leczenia układu naczyniowo-sercowego, suplemen-
ty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
do celów zdrowotnych, wyroby medyczne do celów leczni-
czych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, prosz-
ków, pianek, aerozoli.

(210) 477010 (220) 2017 09 28
(731) MATYSZKIEWICZ MAGDALENA MAGMAT, Otwock
(540) CAMP&GO

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 prowadzenie punktów sprzedały samocho-
dów kempingowych, przyczep kempingowych oraz akceso-
riów wyposażenia samochodów kempingowych i przyczep 
kempingowych, 39 usługi dotyczące wypożyczania samo-
chodów kempingowych i przyczep kempingowych.

(210) 477016 (220) 2017 09 28
(731) MARCINKOWSKA KATARZYNA, Zielonka
(540) uBOGAcONA

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 16 afisze, plakaty, bilety, biuletyny informacyjne, 
biurowe maszyny do stemplowania, bloki [artykuły papier-
nicze], broszury, czasopisma [periodyki], formularze [blan-
kiety, druki], fotografie [wydrukowane], gazety, kalendarze, 
kartki z życzeniami, karton, karty, karty pocztowe, katalogi, 
komiksy, koperty [artykuły piśmienne], książki, materiały 
drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki [mate-
riały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy [malarstwo], 
oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [ar-
tykuły papiernicze], ołówki, papier, periodyki [czasopisma], 
pióra i długopisy [artykuły biurowe], podręczniki [książki], 
podstawki do długopisów i ołówków, prospekty, przybory 



Nr  ZT45/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 55

szkolne [artykuły piśmienne], publikacje drukowane, rysun-
ki, segregatory na luźne kartki, skoroszyty, taśmy przylepne 
do celów papierniczych lub do użytku domowego, torby 
papierowe, ulotki, zakładki do książek, zeszyty do pisania 
lub rysowania, 18 torby, torby na zakupy, torby plażowe, 
torby turystyczne, torebki, 25 odzież, 41 dostarczanie fil-
mów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmi-
sja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyj-
nych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, dubbing, edukacja religijna, fotografia, 
fotoreportaże, nauczanie indywidualne, organizowanie 
balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organi-
zowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowa-
nie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie przyjęć [roz-
rywka], produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja 
programów 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), studia filmowe, telewizyjne usługi 
rozrywkowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Inter-
necie, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do po-
brania], usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi kaligrafii, usłu-
gi pokazów filmowych, usługi reporterskie, usługi rozryw-
kowe, usługi studia nagrań, usługi trenerskie, usługi w za-
kresie oświaty [nauczanie], wystawianie spektakli na żywo, 
wyższe uczelnie [edukacja].

(210) 477019 (220) 2017 09 28
(731) OLX B.V., Hoofddorp, NL
(540) fixly

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do smartfonów i ta-
bletów, oprogramowanie do przystosowywania do indy-
widualnych potrzeb, wspierania i zarządzania kampaniami 
reklamowymi i marketingowymi, spersonalizowaną treścią 
i komunikacją elektroniczną, analizami danych włączając 
analizy i badania dotyczące zachowania użytkowników, 
urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, nada-
wania, odbierania, przechowywania, wyświetlania lub od-
twarzania dźwięku, obrazów i danych, programy kompu-
terowe, oprogramowanie komputerowe, nagrania audio  
i/lub wideo, oprogramowanie komputerowe oraz urządze-
nia i przyrządy do użytku w połączeniu z Internetem, pu-
blikacje elektroniczne, 35 reklama, działalność gospodarcza 
polegająca na umożliwianiu dostawcom usług pozyskiwa-
nia zleceń od potencjalnych klientów za pośrednictwem 
Internetu lub w inny sposób, skomputeryzowane groma-
dzenie indeksów klientów oraz sporządzanie indeksów in-

formacji do celów handlowych lub reklamowych, dostar-
czanie danych dotyczących działalności gospodarczej oraz 
kompilacja, zarządzanie i systematyzacja danych (związa-
nych z działalnością gospodarczą lub innych), usługi han-
dlu elektronicznego polegające na umożliwianiu dostaw-
com usług pozyskiwania zleceń od potencjalnych klientów 
za pośrednictwem Internetu lub w inny sposób, usługi w za-
kresie ogłoszeń drobnych, zapewnianie miejsca do handlu 
on-line, udostępnianie internetowej bazy danych z możli-
wością wyszukiwania usług, usługi reklamowe, promocyjne 
i agencyjne, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi 
marketingu za pomocą poczty elektronicznej, usługi mar-
ketingu w sieci, usługi zarządzania działalnością gospodar-
czą, administrowanie działalnością handlową, usługi analizy 
danych włączając analizy i badania dotyczące zachowania 
użytkowników, usługi badania rynku, usługi reklamowe 
i marketingowe, usługi abonenckie oraz usługi doradcze, 
informacyjne, konsultacyjne i zarządzania dla abonentów, 
usługi przechowywania i przetwarzania danych, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, 
38 telekomunikacja, zapewnianie dostępu do stron inter-
netowych i baz danych, usługi przesyłania danych (włą-
czając usługi poczty elektronicznej), zapewnianie dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, usługi komunikacji 
za pomocą głosu, danych, dźwięku i obrazu, usługi komu-
nikacji multimedialnej, transmisja, udostępnianie i wyświe-
tlanie informacji do celów biznesowych lub domowych 
z komputerowego banku danych, udostępnianie stron in-
ternetowych, udostępnianie forów i portali, zapewnianie 
i wynajmowanie czasu dostępu do komputerowych baz 
danych, zapewnianie i rozpowszechnianie informacji na te-
mat wyżej wymienionych usług, 42 usługi projektowania 
(włączając projektowanie stron internetowych), tworzenie 
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach 
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], 
tworzenie indeksów stron internetowych oraz źródeł in-
formacji, udostępnianie niepobieralnego oprogramowa-
nia komputerowego, oprogramowanie jako usługa (SaaS), 
wypożyczanie komputerów, instalacje i konserwacja opro-
gramowania komputerowego, utrzymywanie stron inter-
netowych, udostępnianie miejsca na serwerach dla stron 
internetowych osób trzecich, usługi informacyjne zawarte 
w tej klasie.

(210) 477022 (220) 2017 09 28
(731) FORMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) BICAPS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety 
i preparaty 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 antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsa-
my 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, pre-
paraty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty 
do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw 
łupieżowi, preparaty medyczne do odchudzania.
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(210) 477024 (220) 2017 09 28
(731) CHMIELEWSKI JACEK THE SAILORS, Bydgoszcz
(540) JCH THE SAILORS

(531) 02.01.12, 02.01.23, 21.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież, stroje sportowe, koszulki z krótkim lub 
z długim rękawem, spodenki, dresy, bluzy sportowe, opaski 
na głowę, opaski przeciwpotne na nadgarstek, 35 usługi 
reklamowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
wynajmowanie powierzchni reklamowej, usługi sprzedaży 
detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie groma-
dzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzy-
staniem telekomunikacji następujących towarów: odzież, 
stroje sportowe, koszulki z krótkim lub z długim rękawem, 
spodenki, dresy, bluzy sportowe, opaski na głowę, opaski 
przeciwpotne na nadgarstek, 41 usługi klubów sportowych, 
usługi nauczania w odniesieniu do zajęć sportowych, usługi 
sportowe, edukacja sportowa, organizowanie zajęć sporto-
wych i imprez sportowych, usługi w zakresie sportu, rekreacji 
i rozrywki, udostępnianie sprzętu do treningu sportowego, 
kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych.

(210) 477028 (220) 2017 09 28
(731) MARKIEWICZ KAROL, Szczecin
(540) fun jump

(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.11.06, 26.11.13
(510), (511) 28 trampoliny, artykuły i sprzęt sportowy, 
przyrządy gimnastyczne, przyrządy na place zabaw, sprzęt 
sportowy, zabawki, 41 edukacja, rozrywka i sport, edukacja 
sportowa, dostarczanie sprzętu sportowego, gimnastyka, 
lekcje gimnastyki, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, 
prowadzenie parków rozrywki, prowadzenie zajęć fitness, 
rozrywka, sport i fitness, świadczenie usług rozrywkowych 
dla dzieci, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, 
świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do celów rekreacji sportowej, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, udostępnianie 

obiektu i sprzętu do treningu sportowego, udostępnianie 
sprzętu sportowego, usługi edukacyjne w zakresie sprawno-
ści fizycznej, usługi parków rekreacyjnych, usługi parków roz-
rywki, usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi sportowe i w za-
kresie fitnessu, usługi w zakresie nauczania gimnastyki, usługi 
w zakresie parków rozrywki i parków tematycznych, usługi 
w zakresie rozrywki sportowej, usługi w zakresie rekreacji, 
usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie udostępniania 
sprzętu do ćwiczeń fizycznych.

(210) 477031 (220) 2017 09 28
(731) LEŚ BARTŁOMIEJ BST-CDN PARTNER, Bielsko-Biała
(540) BST oprogramowanie dla firm

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.09, 26.04.99
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe przeznaczo-
ne do zarządzania dokumentami, oprogramowanie kom-
puterowego do wspomagania działalności przedsiębiorstw, 
oprogramowanie komputerowe do prowadzenia księgowo-
ści, oprogramowanie komputerowe do zarządzania plikami, 
komputery i sprzęt komputerowy, oprogramowanie do ana-
lizy danych biznesowych, oprogramowanie do zarządzania 
przedsiębiorstwem, oprogramowanie do integracji aplikacji 
i baz danych, oprogramowanie komputerowe do celów biz-
nesowych, oprogramowanie komputerowe przeznaczone 
do zarządzania relacjami z klientami (systemy CRM), opro-
gramowanie komputerowe przeznaczone do planowania 
zasobów przedsiębiorstwa (systemy ERP), oprogramowanie 
komputerowe przeznaczone do optymalizacji procesów biz-
nesowych (systemy BI), 42 usługi wdrażania oprogramowa-
nia komputerowego, doradztwo dotyczące sprzętu i opro-
gramowania komputerowego dla przedsiębiorstw, usługi 
dla przedsiębiorstw w zakresie sprzętu i oprogramowania 
komputerowego, usługi analizy poprzedzającej wdrożenie 
oprogramowania komputerowego, serwis oprogramowania 
komputerowego, utrzymanie oprogramowania kompute-
rowego, naprawa oprogramowania komputerowego, insta-
lacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, powielanie oprogramowania 
komputerowego, projektowanie oprogramowania kompu-
terowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, 
konfiguracja oprogramowania komputerowego, ulepszanie 
oprogramowania komputerowego.

(210) 477032 (220) 2017 09 28
(731) ŻUCHOWSKA MAŁGORZATA GABINET 

STOMATOLOGICZNY, Wrocław
(540) Pracownia Uśmiechu
(510), (511) 44 usługi dentystyczne, a w tym: chirurgia, do-
radztwo związane ze stomatologią, konsultacje dentystycz-
ne, pomoc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna, sto-
matologia weterynaryjna, stomatologia z sedacją, udzielanie 
informacji na temat stomatologii, usługi asystenta dentysty, 
usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, 
usługi kliniki dentystycznej, usługi ortodontyczne, usługi 
w zakresie wybielania zębów, wstawianie kamieni szlachet-
nych do protez dentystycznych, wypożyczanie instrumen-
tów stomatologicznych.
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(210) 477043 (220) 2017 09 29
(731) MAYLANE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) MAYLANE POLSKA

(531) 26.04.03, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 kupno i sprzedaż nieruchomości, 37 realiza-
cja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem 
budynków, wykonywanie pozostałych robót budowlanych 
wykończeniowych.

(210) 477047 (220) 2017 09 29
(731) COMBIWAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONA 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) COMBIWAY

(531) 18.01.07, 18.01.08, 18.01.11, 18.01.23, 07.01.08, 18.05.01, 
18.05.03, 26.05.04, 26.05.16, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 
organizowanie podróży.

(210) 477062 (220) 2017 09 29
(731) KRAKOWSKI TEATR KOMEDIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Krakowski Teatr Komedia zaprasza Jan Jakub 

Należyty

(531) 03.01.09, 03.01.16, 09.07.01, 09.07.25, 26.01.01, 27.01.06, 
27.05.01, 27.05.05, 29.01.14

(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, dubbing, fotografia, fotoreportaże, informacja 
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, kształ-
cenie praktyczne [pokazy], montaż taśm wideo, nagrywanie 

na taśmach wideo, organizowanie balów, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organi-
zowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], organizowanie widowisk [impresariat], organizo-
wanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisa-
nie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do ce-
lów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], 
produkcja filmów, innych niż reklamowe, pozowanie dla ar-
tystów, produkcja muzyczna, przedstawienia teatralne [pro-
dukcja], publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi 
artystów estradowych, usługi orkiestry, usługi rozrywkowe, 
usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie 
oświaty [nauczanie], wypożyczanie aparatury oświetlenio-
wej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, 
wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli 
rewiowych.

(210) 477063 (220) 2017 09 29
(731) KRAKOWSKI TEATR KOMEDIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WŁÓŻ KLAPKI PRZYJDŹ DO TEATRU

(531) 09.09.01, 09.09.14, 09.09.25, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, dubbing, fotografia, fotoreportaże, informacja 
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, kształ-
cenie praktyczne [pokazy], montaż taśm wideo, nagrywanie 
na taśmach wideo, organizowanie balów, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organi-
zowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], organizowanie widowisk [impresariat], organizo-
wanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisa-
nie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do ce-
lów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], 
produkcja filmów, innych niż reklamowe, pozowanie dla ar-
tystów, produkcja muzyczna, przedstawienia teatralne [pro-
dukcja], publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi 
artystów estradowych, usługi orkiestry, usługi rozrywkowe, 
usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie 
oświaty [nauczanie], wypożyczanie aparatury oświetlenio-
wej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, 
wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli 
rewiowych.

(210) 477115 (220) 2017 10 02
(731) JOYTRIP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) JOYevent
(510), (511) 39 agenci zajmujący się organizowaniem podró-
ży, agencje rezerwacji podróży, agencje usługowe do plano-
wania podróży, doradztwo w zakresie planowania trasy po-
dróży, doradztwo w zakresie podróży, oprowadzanie wycie-
czek, organizacja i rezerwacja podróży, organizacja i rezerwa-
cja rejsów, organizacja i rezerwacja wypraw, organizacja i re-
zerwowanie wycieczek, organizacja wiz podróżnych, pasz-
portów i dokumentów na podróż dla osób wyjeżdżających 
za granicę, organizacja wycieczek, organizacja wycieczek tu-
rystycznych, organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, organi-
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zowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i biletów ko-
lejowych, organizowanie ekspedycji, organizowanie eskorty 
podróżnych, organizowanie i prowadzenie wycieczek, orga-
nizowanie i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania, orga-
nizowanie i przeprowadzanie wypraw do dżungli i na safari, 
organizowanie i przeprowadzanie wypraw kajakiem, organi-
zowanie i przeprowadzanie wypraw konnych, organizowa-
nie i rezerwacja wycieczek ze zwiedzaniem miasta, organizo-
wanie i rezerwowanie podróży w ramach wakacji zorganizo-
wanych, organizowanie i rezerwowanie wycieczek jedno-
dniowych, organizowanie i rezerwowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem, organizowanie i rezerwowanie wypraw 
i wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie lotów, organizo-
wanie podróży, organizowanie podróży autobusem, organi-
zowanie podróży biznesowych, organizowanie podróży i rej-
sów, organizowanie podróży i wycieczek statkami, organizo-
wanie podróży samolotowych, organizowanie podróży 
z i do hotelu, organizowanie podróży zagranicznych dla ce-
lów kulturalnych, organizowanie usług przewodników tury-
stycznych, organizowanie wycieczek, organizowanie wycie-
czek [krótkich podróży], organizowanie wycieczek jedno-
dniowych, organizowanie wycieczek z przewodnikiem, orga-
nizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie wy-
cieczek ze zwiedzaniem [transport], organizowanie wycie-
czek ze zwiedzaniem i wypraw, organizowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem miasta, organizowanie wycieczek ze zwie-
dzaniem w ramach wakacji zorganizowanych, organizowa-
nie wypraw w ramach wakacji zorganizowanych, organizo-
wanie wypraw, wycieczek jednodniowych i wycieczek 
ze zwiedzaniem, organizowanie zwiedzania miasta, plano-
wanie i organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wycie-
czek jednodniowych, planowanie podróży, planowanie trasy 
podróży, prowadzenie wycieczek ze zwiedzaniem, prowa-
dzenie wycieczek ze zwiedzaniem dla osób trzecich, rezer-
wowanie wycieczek ze zwiedzaniem za pośrednictwem biu-
ra, udostępnianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, udziela-
nie informacji turystom związanych z wyprawami i zwiedza-
niem, usługi agencji podróży i rezerwacji, usługi agencji po-
dróży polegające na organizowaniu podróży, usługi agencji 
podróży w zakresie podróży biznesowych, usługi agencji re-
zerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, usługi organizowania 
wycieczek ze zwiedzaniem, usługi osobistych przewodni-
ków turystycznych usługi świadczone przez przewodników 
turystycznych, usługi transportu na wycieczki ze zwiedza-
niem, usługi w zakresie organizowania krótkich wycieczek, 
usługi w zakresie organizowania wycieczek, usługi w zakresie 
organizowania wycieczek na rzecz turystów, usługi w zakre-
sie rezerwacji wycieczek, usługi z zakresu organizacji i rezer-
wacji podróży, wycieczki (organizowanie -), zwiedzanie tury-
styczne, 41 biura rezerwacji biletów koncertowych, doradz-
two w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo 
w zakresie planowania przyjęć, dostarczanie informacji 
na temat aktywności kulturalnych, dostarczanie informacji 
na temat aktywności sportowych, fotoreportaże, imprezy 
kulturalne, imprezy taneczne, imprezy z degustacją win 
w celach edukacyjnych, informacja o biletach na imprezy 
rozrywkowe, informacja o imprezach rozrywkowych, infor-
macja o rekreacji, informacja o rozrywce, informacja o wypo-
czynku, informacje dotyczące działalności kulturalnej, infor-
macje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputero-
wej bazy danych lub Internetu, informacje o rekreacji, kon-
certy muzyczne, konferencje (organizowanie i prowadzenie 
-), kongresy (organizowanie i prowadzenie -), kursy szkolenio-
we, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego 
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, 
kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem, muzyczne widowi-
ska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych 

do występów, nauczanie i szkolenia, obozy letnie [rozrywka 
i edukacja], obozy rekreacyjne, obsługa gości na imprezach 
rozrywkowych, obsługa koncertów muzycznych, organizacja 
aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja 
aktywności kulturalnych na obozach letnich, organizacja ak-
tywności sportowych na obozach letnich, organizacja atrak-
cji na obozach letnich, organizacja i prezentacja przedsta-
wień na żywo, organizacja i prezentacja widowisk, organiza-
cja i prowadzenie balów, organizacja i przeprowadzanie ak-
tywności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie ak-
tywności rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie de-
gustacji wina do celów edukacyjnych, organizacja i przepro-
wadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, organi-
zacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja 
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organiza-
cja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja 
i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizacja 
i przeprowadzanie konkursów piękności, organizacja i prze-
prowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja i przepro-
wadzanie kursów edukacyjnych związanych z sektorem tu-
rystycznym, organizacja i przeprowadzanie seminariów 
szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń 
sportowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycz-
nych, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja imprez 
rozrywkowych typu cos play, organizacja konferencji eduka-
cyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja 
konkursów muzycznych, organizacja konkursów piękności, 
organizacja konkursów tanecznych, organizacja konkursów 
w dziedzinie rozrywki, organizacja konkursów w dziedzinie 
rozrywki przez telefon, organizacja kwizów, gier i zawodów, 
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organi-
zacja przyjęć, organizacja regat jachtowych, organizacja re-
zerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, 
organizacja rozrywek muzycznych, organizacja rozrywki 
na imprezy urodzinowe, organizacja seminariów, organizacja 
szkoleń, organizacja turniejów sportowych, organizacja 
warsztatów i seminariów, organizacja webinariów, organiza-
cja widowisk, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub 
edukacyjnych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, 
organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja 
występów rozrywkowych na żywo, organizacja zajęć, orga-
nizacja zawodów rekreacyjnych, organizowanie balów, orga-
nizowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie cere-
monii wręczania nagród, organizowanie fanklubów, organi-
zowanie festiwali, organizowanie festiwali do celów eduka-
cyjnych, organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, 
organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, organizowa-
nie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie festiwali 
w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach 
rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach szkolenio-
wych, organizowanie festiwali związanych z muzyką jazzo-
wą, organizowanie festynów w celach edukacyjnych, organi-
zowanie festynów w celach kulturalnych, organizowanie fe-
stynów w celach rekreacyjnych, organizowanie festynów 
w celach rozrywkowych, organizowanie gal, organizowanie 
gier, organizowanie gier i konkursów, organizowanie gier 
z udziałem publiczności, organizowanie grupowych zajęć 
rekreacyjnych, organizowanie i obsługa konferencji, organi-
zowanie i prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczą-
cych stylu i mody, organizowanie i prowadzanie konferencji 
edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji i se-
minariów, organizowanie i prowadzanie sympozjów nauko-
wych, organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawa-
nia nagród, organizowanie i prowadzenie edukacyjnych 
grup dyskusyjnych, nie online, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i pro-
wadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konfe-
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rencji, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu 
i handlu, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongre-
sów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub 
rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzi-
nie edukacji, organizowanie i prowadzenie spotkań w dzie-
dzinie rozrywki, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych organizo-
wanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie 
zjazdów, organizowanie i przeprowadzanie targów w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i urządzanie 
wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie imprez edu-
kacyjnych, organizowanie imprez muzycznych, organizowa-
nie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez rozrywko-
wych i kulturalnych, organizowanie imprez sportowych 
i konkursów, z udziałem zwierząt, organizowanie imprez 
sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizowa-
nie imprez tanecznych, organizowanie imprez w celach kul-
turalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie kon-
certów, organizowanie konferencji, organizowanie konferen-
cji dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie kon-
ferencji dotyczących handlu, organizowanie konferencji do-
tyczących rozrywki, organizowanie konferencji dotyczących 
szkoleń, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizo-
wanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie 
konferencji w celach rekreacyjnych, organizowanie konferen-
cji związanych z biznesem, organizowanie konferencji zwią-
zanych z handlem, organizowanie konferencji związanych 
z reklamą, organizowanie konferencji związanych z rozrywką, 
organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawo-
dowym, organizowanie kongresów edukacyjnych, organizo-
wanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edu-
kacyjnych, organizowanie konkursów, organizowanie kon-
kursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów 
edukacyjnych, organizowanie konkursów piękności, organi-
zowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie 
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, orga-
nizowanie konkursów w celach kulturalnych, organizowanie 
konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie konkur-
sów w celach szkoleniowych, organizowanie konkursów 
w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów za pośrednic-
twem Internetu, organizowanie kursów instruktażowych, or-
ganizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kwizów, 
organizowanie pokazów na żywo, organizowanie pokazów 
tanecznych, organizowanie pokazów tańca, organizowanie 
pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie pokazów 
w celach kulturalnych, organizowanie pokazów w celach roz-
rywkowych organizowanie pokazów w celach szkolenio-
wych, organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, or-
ganizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, organizo-
wanie przedstawień, organizowanie rajdów, tras i wyścigów 
samochodowych, organizowanie rozrywki, organizowanie 
rozrywki wizualnej, organizowanie rozrywki wizualnej i mu-
zycznej, organizowanie seminariów, organizowanie semina-
riów dotyczących biznesu, organizowanie seminariów doty-
czących edukacji, organizowanie seminariów dotyczących 
handlu, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, or-
ganizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie se-
minariów i konferencji, organizowanie seminariów szkolenio-
wych, organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, 
organizowanie seminariów w celach rekreacyjnych, organi-
zowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną, 
organizowanie seminariów związanych z edukacją, organizo-

wanie seminariów związanych z reklamą, organizowanie se-
minariów związanych z rozrywką, organizowanie spektakli 
rozrywkowych, organizowanie społecznych imprez sporto-
wych i kulturalnych, organizowanie spotkań z dziedziny roz-
rywki, organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowa-
nie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, organi-
zowanie warsztatów, organizowanie warsztatów zawodo-
wych i kursów szkoleniowych, organizowanie widowisk [im-
presariat], organizowanie widowisk muzycznych, organizo-
wanie widowisk scenicznych, organizowanie widowisk 
w celach kulturalnych, organizowanie widowisk w celach 
rozrywkowych, organizowanie wycieczek w celach rozryw-
kowych, organizowanie wydarzeń muzycznych, organizowa-
nie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organi-
zowanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie 
wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie występów 
komediowych, organizowanie występów muzycznych 
na żywo, organizowanie występów na żywo, organizowanie 
zajęć rekreacyjnych, organizowanie zawodów, organizowa-
nie zjazdów edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach 
biznesowych, organizowanie zjazdów w celach edukacyj-
nych, organizowanie zjazdów w celach handlowych, organi-
zowanie zjazdów w celach kulturalnych, organizowanie zjaz-
dów w celach rekreacyjnych, organizowanie zjazdów w ce-
lach rozrywkowych, organizowanie zjazdów w celach szkole-
niowych, planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], 
planowanie konferencji w celach edukacyjnych, planowanie 
pokazów filmów, planowanie przyjęć, planowanie przyjęć 
[rozrywka], planowanie seminariów w celach edukacyjnych, 
planowanie specjalnych imprez, planowanie sztuk teatral-
nych lub spektakli muzycznych, planowanie widowisk, pla-
nowanie wykładów w celach edukacyjnych, pokazy [do ce-
lów szkoleniowych], pokazy edukacyjne, pokazy filmowe, 
pokazy mody w celach rozrywkowych [organizacja -], poka-
zy sztucznych ogni, pokazy taneczne na żywo, pokazy tańca 
mężczyzn, pokazy tańca na żywo, pokazy uprzednio nagra-
nych programów rozrywkowych, prezentacja filmów, pre-
zentacja filmów w celach instruktażowych, prezentacja im-
prez rozrywkowych na żywo, prezentacja koncertów, pre-
zentacja pokazów komediowych na żywo, prezentacja poka-
zów tanecznych, prezentacja przedstawień muzycznych, 
prezentacja przedstawień na żywo, prezentacja recitali, pre-
zentacja występów zespołów muzycznych na żywo, prezen-
towanie pokazów magii, produkcja kabaretów, produkcja 
koncertów muzycznych, produkcja nagrań audio i video oraz 
usługi fotograficzne, prowadzenie dyskotek, prowadzenie 
festiwali filmowych, prowadzenie imprez edukacyjnych, pro-
wadzenie imprez kulturalnych, prowadzenie imprez rozryw-
kowych, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, pro-
wadzenie konferencji biznesowych, prowadzenie konferen-
cji edukacyjnych, prowadzenie konkursów piękności, prowa-
dzenie konkursów telefonicznych, prowadzenie konkursów 
w Internecie, prowadzenie kursów, prowadzenie kursów 
edukacyjnych, prowadzenie kwizów, prowadzenie rozryw-
kowych pokazów magicznych, prowadzenie seminariów, 
prowadzenie seminariów i kongresów, prowadzenie semina-
riów szkoleniowych, prowadzenie wycieczek wspinaczko-
wych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z przewod-
nikiem, przedstawienia muzyczne, przedstawienia muzycz-
ne na żywo, przeprowadzanie aktywności kulturalnych, 
przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, przygotowy-
wanie seminariów dotyczących handlu, przygotowywanie 
seminariów dotyczących szkoleń, przygotowywanie, organi-
zowanie i prowadzenie koncertów, przygotowywanie, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, or-
ganizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywa-
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nie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, realizacja imprez 
rozrywkowych na żywo, rezerwacja biletów na imprezy kul-
turalne, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, rezer-
wacja biletów na koncerty, rezerwacja miejsc na imprezy 
rozrywkowe, rezerwacja miejsc na pokazy i rezerwacja bile-
tów teatralnych, rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, re-
zerwowanie miejsc na pokazy, rezerwowanie miejsc na po-
kazy i imprezy sportowe, rezerwowanie osobistości sportu 
na imprezy (usługi organizatora), rozrywka, rozrywka pod-
czas przerw w trakcie imprez sportowych, rozrywka w for-
mie pokazów laserowych, rozrywka w formie pokazów ma-
gii, rozrywka w formie pokazów mody, rozrywka w formie 
pokazów świetlnych, rozrywka w postaci koncertów, rozryw-
ka z udziałem muzyki, rozrywka związana z degustacją wina, 
szkolenie i instruktaż, świadczenie usług rozrywkowych dla 
dzieci, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, świad-
czenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie aktualno-
ści związanymi ze sportem, udostępnianie informacji doty-
czących szkoleń, udostępnianie informacji na temat kongre-
sów, udostępnianie informacji na temat rozrywki za pośred-
nictwem sieci komputerowych, udostępnianie informacji 
z zakresu rozrywki za pośrednictwem globalnej sieci kompu-
terowej, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekre-
acyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów roz-
rywkowych, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w pa-
intball, udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania 
filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń 
edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywko-
wego, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego 
w hotelach, udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywko-
wych, udostępnianie pomieszczeń przystosowanych do ce-
lów rozrywkowych, udostępnianie sal do tańca i ich wyposa-
żenia, udostępnianie sprzętu i obiektów rozrywkowych, udo-
stępnianie sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie usług 
i obiektów rekreacyjnych, udzielanie informacji dotyczących 
rozrywki za pomocą środków elektronicznych, udzielanie in-
formacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, 
udzielanie informacji na temat rozrywki i imprez rozrywko-
wych za pośrednictwem sieci online i Internetu, udzielanie 
informacji w dziedzinie rekreacji, usługi agencji sprzedaży 
biletów na imprezy rozrywkowe, usługi agencji sprzedaży 
biletów online do celów rozrywkowych, usługi agencyjne 
w zakresie rozrywki, usługi doradcze i informacyjne związa-
ne z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
koncertów, usługi doradcze i informacyjne związane z przy-
gotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongre-
sów, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierow-
nictwa i personelu, usługi doradcze w zakresie rozrywki, 
usługi doradztwa w zakresie rozrywki, usługi imprez muzycz-
nych na żywo, usługi informacji o rekreacji, usługi informacji 
o rozrywce, usługi informacji telefonicznej związane z roz-
rywką, usługi informacyjne dotyczące rekreacji, usługi infor-
macyjne w zakresie biletów na widowiska, usługi informacyj-
ne związane z rozrywką, usługi konsultacyjne w dziedzinie 
rozrywki udostępnianej przez Internet, usługi organizowania 
quizów, usługi planowania przyjęć, usługi prezentacji audio-
wizualnych, usługi prowadzących uroczystości w zakresie 
przyjęć i imprez specjalnych, usługi rekreacyjne, usługi rezer-
wacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, usłu-
gi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kultu-
ralne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wyda-
rzenia rekreacyjne i rozrywkowe, usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, usługi rezer-
wacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, 
usługi rozrywki dźwiękowej, usługi rozrywki muzycznej 

świadczone przez grupy wokalne, usługi rozrywkowe, usługi 
rozrywkowe dostarczające rozrywkę w postaci występów 
na żywo, usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, 
usługi rozrywkowe na żywo, usługi rozrywkowe świadczone 
podczas przerw w trakcie imprez sportowych, usługi rozryw-
kowe w postaci konkursów, usługi rozrywkowe w postaci 
organizacji społecznych imprez rozrywkowych, usługi roz-
rywkowe w postaci organizowania społecznych imprez roz-
rywkowych, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sporto-
wych, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi 
szkolenia dla personelu, usługi w zakresie firmowych imprez 
dla klientów lub pracowników (rozrywka), usługi w zakresie 
konferencji, usługi w zakresie produkcji widowisk, usługi 
w zakresie produkcji widowisk na żywo, usługi w zakresie re-
kreacji, usługi w zakresie rozrywki, zajęcia sportowe i kultural-
ne, zapewnianie gier, zapewnianie imprez rekreacyjnych, za-
pewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, za-
pewnianie kursów szkoleniowych, zapewnianie muzyki 
na żywo, zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć 
rekreacyjnych na świeżym powietrzu, zapewnianie pokazów 
edukacyjnych, zapewnianie przedstawień na żywo, zapew-
nianie rozrywki na żywo, zapewnianie rozrywki online, za-
pewnianie sal balowych, zapewnianie zajęć kulturalnych, 
zapewnianie zajęć rekreacyjnych, zapewnienie obiektów 
i sprzętu na potrzeby rozrywki, zarządzanie koncertami, za-
rządzanie stroną artystyczną występów muzycznych.

(210) 477120 (220) 2017 10 02
(731) POLKARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ROCKMILL

(531) 04.05.02, 07.01.13, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 32 piwo, 43 usługi gastronomiczne i prowadze-
nie pubów.

(210) 477122 (220) 2017 10 02
(731) HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Częstochowa

(540) NIE DO PODROBIENIA

(531) 27.05.01, 02.09.14
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające ko-
rozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, 
żywice naturalne, metale w postaci folii i proszku do użytku 
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w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, 17 nie-
przetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, 
azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa sztuczne 
i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, ma-
teriały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izola-
cyjne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, 
19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne nieme-
talowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, 
budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe.

(210) 477123 (220) 2017 10 02
(731) SZYMAŃSKI GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO USŁUGOWE SZYM-TRANS, 
Kochanowice

(540) SZYMAŃSKI

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego 
związane z węglem i kruszywem, 39 usługi transportowe.

(210) 477153 (220) 2017 10 02
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) navigator

(531) 26.01.01, 26.01.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 druki i publikacje drukowane, karty drukowa-
ne związane z listami stałych klientów publikacje drukowane, 
materiały drukowane, gazety, czasopisma, magazyny, albu-
my, książki, kalendarze, mapy i atlasy, afisze (plakaty), talony, 
kwity, etykiety papierowe, nalepki, ręczne urządzenia druku-
jące, stemple do użytku biurowego, segregatory do akt.

(210) 477155 (220) 2017 10 02
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Dynamic

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
listami stałych klientów, usługi reklamowe i promocyjne, 
usługi w zakresie organizacji i zarządzania programami lojal-
nościowymi dla klientów, usługi w zakresie zarządzania zaku-
pami i transakcjami, usługi dotyczące prowadzenia ksiąg ra-
chunkowych i wyciągów z kont, promocja kart kredytowych 
i debetowych poprzez prowadzenie programu zachęcania 
konsumentów, reklama radiowa, telewizyjna, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklama prasowa, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie 
zarządzania i administrowania biznesem, czynności biuro-
wych, usługi związane z prowadzeniem hurtowni: paliw, ole-
jów i wszelkich akcesoriów samochodowych oraz sklepów 
na stacjach paliwowych w zakresie towarów: artykułów spo-
żywczych, przemysłowych, papierniczych, czasopism, ksią-
żek, map, atlasów samochodowych, 43 usługi gastronomicz-
ne na stacjach paliwowych, bary szybkiej obsługi, restauracje 
samoobsługowe, restauracje, kawiarnie, usługi hotelarskie.

(210) 477163 (220) 2017 10 02
(731) BUDZINSKI MICHAŁ OBUD, Grodzisk Wielkopolski
(540) OBUD

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 usługi budowlane i konstrukcyjne, wznosze-
nie budynków i innych konstrukcji, instalowanie materiałów 
izolacyjnych w budynkach, na dachu i w konstrukcjach, 
usługi w zakresie remontów budynków, nadzór budowlany, 
instalacja urządzeń sanitarnych, elektrycznych, teletechnicz-
nych, i wentylacyjnych, budowa dróg i placów.

(210) 477166 (220) 2017 10 02
(731) SKRZYPIEC PRZEMYSŁAW ROMAN, Psary
(540) ANIMATE
(510), (511) 9 nośniki dźwięku, nośniki dźwięku i obrazu, 
nagrania muzyczne, muzyczne nagrania wideo, kasety ma-
gnetofonowe, płyty CD, płyty kompaktowe, płyty DVD, pły-
ty blu-ray, 41 działalność rozrywkowa i rekreacyjna, koncerty 
muzyczne na żywo, koncerty muzyczne, konkursy muzycz-
ne, organizacja rozrywek muzycznych, organizowanie wido-
wisk, pokazów spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych 
oraz kulturalnych, teleturniejów z interaktywnym udziałem 
słuchaczy i widzów, produkcja nagrań muzycznych, usługi 
rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, 
wystawianie przedstawień artystycznych, występy grup 
muzycznych na żywo, występy muzyczne na żywo, występy 
zespołów muzycznych na żywo.

(210) 477188 (220) 2017 10 03
(731) IWIŃSKI ARKADIUSZ PROHOTELS, Mała Nieszawka
(540) ECLIPSE HOTEL

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 hotele.

(210) 477190 (220) 2017 10 03
(731) METROPOLITAN INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) METROPOLITAN Park

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych public relations, doradztwo w zakresie public rela-
tions, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowy-
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mi w zakresie public relations, administrowanie programami 
lojalności konsumenta, administrowanie programów lojalno-
ściowych obejmujących zniżki lub zachęty, obsługa progra-
mów lojalnościowych, organizowanie konsumenckich pro-
gramów lojalnościowych i zarządzanie nimi, organizowanie, 
obsługiwanie i nadzorowanie w zakresie programów mo-
tywacyjnych, organizowanie programów lojalnościowych 
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, 
organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży 
i promocyjnych programów motywacyjnych, zarządzanie 
programami lojalnościowymi, zarządzanie programami mo-
tywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, zarządzanie 
programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, 
dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja drukowanych 
materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja 
reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja ulotek promo-
cyjnych, usługi reklamowe w zakresie reklamy bezpośredniej 
świadczone w ramach korespondencji masowej, doradztwo 
i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
doradztwo w zakresie administrowania działalnością go-
spodarczą, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie 
analizy biznesowej, usługi doradztwa biznesowego, 36 ad-
ministrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawa-
mi finansowymi dotyczącymi nieruchomości, doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakre-
sie nieruchomości, dzierżawa nieruchomości posiadanych 
na własność, dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa 
i wynajem pomieszczeń handlowych, finansowanie inwe-
stycji budowlanych, finansowanie konsorcjalne nierucho-
mości, nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, 
nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], nabywanie 
nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizacja najmu 
nieruchomości handlowych, organizowanie dzierżawy [tyl-
ko nieruchomości], organizowanie finansowania w zakresie 
operacji budowlanych, organizowanie finansowania zakupu 
nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wy-
najem, organizowanie ograniczonej własności nieruchomo-
ści, organizowanie umów dzierżawy, organizowanie umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, pobieranie czynszów, pobieranie czynszu, 
pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie 
udziałów finansowych w nieruchomościach, pomoc w za-
kupie nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących 
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii 
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie in-
formacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie in-
formacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, 
udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, 
usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, 
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi doradcze 
dotyczące wyceny nieruchomości, usługi doradcze doty-
czące własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości korporacyjnych, usługi konsultacyjne doty-
czące nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, 
usługi nabywania gruntu, usługi nabywania nieruchomości, 
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, 
usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości 
[usługi finansowe], usługi w zakresie wyszukiwania nieru-
chomości mieszkaniowych, usługi w zakresie zarządzania 
nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem i nierucho-
mościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z lokalami do handlu detalicznego, usługi 
zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków han-
dlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościa-

mi w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi 
zarządzania nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieru-
chomościami, wynajem budynków, wynajem lokali na cele 
biurowe, wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, 
wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem nie-
ruchomości, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem 
pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni biurowej, 
wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie po-
mieszczeń biurowych [nieruchomości], wynajmowanie po-
wierzchni w centrach handlowych, zapewnianie środków 
finansowych na rozwój nieruchomości, zapewnienie finan-
sowania rozbudowy nieruchomości, zarządzanie budynka-
mi, zarządzanie domami, zarządzanie gruntami, zarządzanie 
nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, zarządza-
nie portfelem nieruchomości, administrowanie finansami, 
alokacja aktywów, badania finansowe w dziedzinie zarządza-
nia ryzykiem, badanie wypłacalności finansowej, dokonywa-
nie transakcji finansowych, doradztwo finansowe związane 
z inwestowaniem w infrastrukturę, finansowanie kapitałem 
własnym, finansowanie nabycia, finansowanie podmiotów 
handlowych, finansowanie projektów budowlanych, finan-
sowanie przedsięwzięć biznesowych, finansowanie rozwoju 
produktów, planowanie finansów w zakresie nieruchomo-
ści, pobieranie podatków od nieruchomości komercyjnych, 
pozyskiwanie kapitału, pozyskiwanie kapitału finansowego, 
usługi finansowania wyposażenia, usługi finansowania zwią-
zane z hotelami, usługi finansowe, usługi finansowe dotyczą-
ce własności nieruchomości i budynków, usługi finansowe 
dotyczące udostępniania i strukturyzacji kapitału, usługi fi-
nansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi finan-
sowo-inwestycyjne, usługi inwestycyjne w zakresie kapitału 
wysokiego ryzyka i kapitału na przedsięwzięcia, usługi kapi-
talizacji, usługi planowania finansowego związane z projek-
tami budowlanymi, usługi w zakresie finansów handlowych, 
usługi w zakresie konsolidacji środków pieniężnych, usługi 
w zakresie obrotu finansowego, usługi w zakresie zarządza-
nia aktywami, usługi w zakresie zarządzania finansami, usługi 
z zakresu transakcji finansowych dotyczących stóp oprocen-
towania, utrzymywanie kont depozytowych w celach inwe-
stycyjnych, zabezpieczanie środków finansowych na zakup 
nieruchomości, zabezpieczanie funduszy, zapewnianie fi-
nansowania, zarządzanie aktywami, zarządzanie aktywami 
finansowymi, zarządzanie finansowe kosztami użytkowania 
budynków, zarządzanie kapitałem, zarządzanie powiernicze 
nieruchomościami, zarządzanie ryzykiem finansowym.

(210) 477191 (220) 2017 10 03
(731) METROPOLITAN INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) METROPOLITAN Group

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie strategii komu-
nikacyjnych public relations, doradztwo w zakresie pu-
blic relations, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi w zakresie public relations, administrowanie 
programami lojalności konsumenta, administrowanie pro-
gramów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachę-
ty, obsługa programów lojalnościowych, organizowanie 
konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie 
nimi, organizowanie, obsługiwanie i nadzorowanie w zakre-
sie programów motywacyjnych, organizowanie programów 
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lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub 
reklamowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie 
sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, 
zarządzanie programami lojalnościowymi, zarządzanie 
programami motywacyjnymi na rzecz promowania sprze-
daży, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz 
sprzedaży i promocji, dystrybucja broszur reklamowych, 
dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, dys-
trybucja materiałów reklamowych, dystrybucja ogłoszeń 
reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, 
dystrybucja ulotek promocyjnych, usługi reklamowe w za-
kresie reklamy bezpośredniej świadczone w ramach ko-
respondencji masowej, doradztwo i pomoc w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w za-
kresie administrowania działalnością gospodarczą, pomoc, 
usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, 
usługi doradztwa biznesowego, 36 administrowanie nie-
ruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi 
dotyczącymi nieruchomości, doradztwo w dziedzinie za-
kupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomo-
ści, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, 
dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa i wynajem 
pomieszczeń handlowych, finansowanie inwestycji budow-
lanych, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, nabywa-
nie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, nabywanie nie-
ruchomości [dla osób trzecich], nabywanie nieruchomości 
na rzecz osób trzecich, organizacja najmu nieruchomości 
handlowych, organizowanie dzierżawy [tylko nierucho-
mości], organizowanie finansowania w zakresie operacji 
budowlanych, organizowanie finansowania zakupu nieru-
chomości, organizowanie najmu nieruchomości na wyna-
jem, organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, 
organizowanie umów dzierżawy, organizowanie umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, pobieranie czynszów, pobieranie czynszu, 
pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie 
udziałów finansowych w nieruchomościach, pomoc w za-
kupie nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących 
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii 
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie in-
formacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie in-
formacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, 
udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, 
usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, 
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi doradcze 
dotyczące wyceny nieruchomości, usługi doradcze doty-
czące własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości korporacyjnych, usługi konsultacyjne doty-
czące nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, 
usługi nabywania gruntu, usługi nabywania nieruchomości, 
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomo-
ści, usługi w zakresie porozumień dotyczących nierucho-
mości [usługi finansowe], usługi w zakresie wyszukiwania 
nieruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie zarzą-
dzania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem 
i nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, 
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków 
handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w za-
kresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nierucho-
mościami w zakresie kompleksów budynków, usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, 
usługi zarządzania nieruchomościami, wycena i zarządzanie 
nieruchomościami, wynajem budynków, wynajem lokali 
na cele biurowe, wynajem miejsca w punkcie sprzedaży de-
talicznej, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wy-

najem nieruchomości, wynajem pomieszczeń biurowych, 
wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni 
biurowej, wynajmowanie centrów handlowych, wynajmo-
wanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], wynajmo-
wanie powierzchni w centrach handlowych, zapewnianie 
środków finansowych na rozwój nieruchomości, zapewnie-
nie finansowania rozbudowy nieruchomości, zarządzanie 
budynkami, zarządzanie domami, zarządzanie gruntami, za-
rządzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, 
zarządzanie portfelem nieruchomości, administrowanie fi-
nansami, alokacja aktywów, badania finansowe w dziedzinie 
zarządzania ryzykiem, badanie wypłacalności finansowej, 
dokonywanie transakcji finansowych, doradztwo finansowe 
związane z inwestowaniem w infrastrukturę, finansowanie 
kapitałem własnym, finansowanie nabycia, finansowanie 
podmiotów handlowych, finansowanie projektów budow-
lanych, finansowanie przedsięwzięć biznesowych, finanso-
wanie rozwoju produktów, planowanie finansów w zakresie 
nieruchomości, pobieranie podatków od nieruchomości 
komercyjnych, pozyskiwanie kapitału, pozyskiwanie kapi-
tału finansowego, usługi finansowania wyposażenia, usługi 
finansowania związane z hotelami, usługi finansowe, usługi 
finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, 
usługi finansowe dotyczące udostępniania i strukturyzacji 
kapitału, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nierucho-
mości, usługi finansowo-inwestycyjne, usługi inwestycyjne 
w zakresie kapitału wysokiego ryzyka i kapitału na przedsię-
wzięcia, usługi kapitalizacji, usługi planowania finansowego 
związane z projektami budowlanymi, usługi w zakresie fi-
nansów handlowych, usługi w zakresie konsolidacji środków 
pieniężnych, usługi w zakresie obrotu finansowego, usługi 
w zakresie zarządzania aktywami, usługi w zakresie zarzą-
dzania finansami, usługi z zakresu transakcji finansowych 
dotyczących stóp oprocentowania, utrzymywanie kont 
depozytowych w celach inwestycyjnych, zabezpieczanie 
środków finansowych na zakup nieruchomości, zabezpie-
czanie funduszy, zapewnianie finansowania, zarządzanie 
aktywami, zarządzanie aktywami finansowymi, zarządzanie 
finansowe kosztami użytkowania budynków, zarządzanie 
kapitałem, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, za-
rządzanie ryzykiem finansowym.

(210) 477195 (220) 2017 10 03
(731) FUNDACJA PISMO, Warszawa
(540) MAGAZYN OPINII Pismo.

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 16 książki niebeletrystyczne, czasopisma, dru-
kowane materiały informacyjne i edukacyjne, 41 publikacja 
i redagowanie książek niebeletrystycznych w wersji online, 
elektronicznej i drukowanej, publikacja i redagowanie cza-
sopism w wersji online, elektronicznej i drukowanej, publi-
kacja i redagowanie tekstów w wersji online, elektronicznej 
i drukowanej, publikacja i redagowanie materiałów informa-
cyjnych i edukacyjnych w wersji online, elektronicznej i dru-
kowanej, organizacja wystaw, konferencji, warsztatów, szko-
leń i seminariów, organizacja konkursów, organizacja imprez 
kulturalnych i rozrywkowych.
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(210) 477198 (220) 2017 10 03
(731) FUNDACJA PISMO, Warszawa
(540) MAGAZYN OPINII Pismo.

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 16 książki niebeletrystyczne, czasopisma, dru-
kowane materiały informacyjne i edukacyjne, 41 publikacja 
i redagowanie książek niebeletrystycznych w wersji online, 
elektronicznej i drukowanej, publikacja i redagowanie cza-
sopism w wersji online, elektronicznej i drukowanej, publi-
kacja i redagowanie tekstów w wersji online, elektronicznej 
i drukowanej, publikacja i redagowanie materiałów informa-
cyjnych i edukacyjnych w wersji online, elektronicznej i dru-
kowanej, organizacja wystaw, konferencji, warsztatów, szko-
leń i seminariów, organizacja konkursów, organizacja imprez 
kulturalnych i rozrywkowych.

(210) 477199 (220) 2017 10 03
(731) RYDEL WOJCIECH, Warszawa
(540) MANUFAKTUS

(531) 01.15.24, 26.01.03, 26.11.13, 27.05.05
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, 20 meble, ramki obrazów, 
21 wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne dla gospodar-
stwa domowego..

(210) 477211 (220) 2017 10 03
(731) KORCZYK MARCIN, Nowy Sącz
(540) Pan Tabletka

(531) 02.01.01, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.11
(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) 477212 (220) 2017 10 03
(731) FITLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) MassATTACK
(510), (511) 5 suplementy diety, mineralne suplementy 
diety, preparaty z mikroelementami, środki zmniejszające 
apetyt do celów medycznych, dietetyczna żywność przy-
stosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przy-

stosowane do celów medycznych, preparaty dietetyczne 
i odżywcze dla celów medycznych, preparaty witaminowe, 
25 odzież, podkoszulki, t-shirty, bluzy, spodnie, kurtki, stroje 
kąpielowe, szaliki, odzież sportowa, koszulki i spodenki gim-
nastyczne, bielizna wchłaniająca pot, opaski, rękawice, czap-
ki, czapeczki z daszkiem, skarpety, 30 kawa, napoje na bazie 
kawy, herbata, napoje na bazie herbaty, kakao, napoje na ba-
zie kakao, czekolada, napoje na bazie czekolady, wyroby 
cukiernicze i słodycze, lody, 32 napoje izotoniczne, napoje 
sportowe wzbogacone proteinami, napoje na bazie owo-
ców i warzyw, soki owocowe i warzywne, wody mineralne 
i gazowane, 35 informacja handlowa, reklama, zgromadzenie 
towarów umożliwiające ich wybieranie i kupowanie w skle-
pach detalicznych, hurtowych i internetowych ze środkami 
spożywczymi, sportowymi, odzieżowymi, prezentowanie 
towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, zarzą-
dzanie plikami komputerowymi, informacja o działalności 
gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlo-
wych, usługi agencji importowo-eksportowej, informacje 
handlowe i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, organizowanie wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, usługi mode-
lek i modeli, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publiko-
wanie tekstów sponsorowanych.

(210) 477216 (220) 2017 10 03
(731) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń
(540) G GOLPASZ S.A. GOLUB-DOBRZYŃ

(531) 26.05.12, 26.03.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla 
zwierząt tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, zboża, 
35 sprzedaż zbóż.

(210) 477217 (220) 2017 10 03
(731) FITLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Mass ATTACK
(510), (511) 5 suplementy diety, mineralne suplementy 
diety, preparaty z mikroelementami, środki zmniejszające 
apetyt do celów medycznych, dietetyczna żywność przy-
stosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przy-
stosowane do celów medycznych, preparaty dietetyczne 
i odżywcze dla celów medycznych, preparaty witaminowe, 
25 odzież, podkoszulki, t-shirty, bluzy, spodnie, kurtki, stroje 
kąpielowe, szaliki, odzież sportowa, koszulki i spodenki gim-
nastyczne, bielizna wchłaniająca pot, opaski, rękawice, czap-
ki, czapeczki z daszkiem, skarpety, 30 kawa, napoje na bazie 
kawy, herbata, napoje na bazie herbaty, kakao, napoje na ba-
zie kakao, czekolada, napoje na bazie czekolady, wyroby 
cukiernicze i słodycze, lody, 32 napoje izotoniczne, napoje 
sportowe wzbogacone proteinami, napoje na bazie owo-
ców i warzyw, soki owocowe i warzywne, wody mineralne 
i gazowane, 35 informacja handlowa, reklama, zgromadzenie 
towarów umożliwiające ich wybieranie i kupowanie w skle-
pach detalicznych, hurtowych i internetowych ze środkami 
spożywczymi, sportowymi, odzieżowymi, prezentowanie 
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towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, zarzą-
dzanie plikami komputerowymi, informacja o działalności 
gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlo-
wych, usługi agencji importowo-eksportowej, informacje 
handlowe i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, organizowanie wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, usługi mode-
lek i modeli, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publiko-
wanie tekstów sponsorowanych.

(210) 477225 (220) 2017 10 03
(731) MODERN LOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) M MODERN LOOK

(531) 02.09.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.04
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 477227 (220) 2017 10 03
(731) MAGDZIARZ KRZYSZTOF PIEKARNIA MAGDZIARZ, 

Wągrowiec
(540) PIEKARNIA MAGDZIARZ

(531) 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 05.07.02, 08.01.02, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze 
zawierające kremy i owoce, wyroby piekarnicze składające 
się z warzyw i mięsa, 35 usługi sprzedaży hurtowej wyro-
bów piekarniczych, usługi sprzedaży detalicznej wyrobów 
piekarniczych.

(210) 477228 (220) 2017 10 03
(731) HOLDING KW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) HOLDING KW Sp. z o.o.

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, banko-
wość, majątek nieruchomy.

(210) 477231 (220) 2017 10 03
(731) ELFON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW

(540) GREON
(510), (511) 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy 
dźwiękowe, aplikacje komputerowe do pobrania, automa-
tyczne sekretarki, czujniki, czytniki [sprzęt do przetwarzania 
danych], dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki alar-
mowe elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne, ekrany wideo, 
elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego 
sterowania, elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi 
ryglowanych, elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne in-
stalacje przeciwwłamaniowe, głośniki, identyfikacyjne karty 
magnetyczne, instalacje elektryczne, interfejsy audio, inter-
fejsy komputerowe, kable elektryczne, kamery termowizyj-
ne, kamery wideo, karty inteligentne [karty z układem scalo-
nym], kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne 
bransoletki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne, 
kodowane karty-klucze, komputery przenośne [podręczne], 
korektory graficzne [urządzenia audio], mikrofony, mikropro-
cesory, modemy, monitory [programy komputerowe], moni-
tory [sprzęt komputerowy], nadajniki [telekomunikacja], no-
śniki do rejestracji dźwięku, obiektywy [soczewki] optyka, 
obiektywy powiększające, obudowy głośników, odbiorniki 
audiowizualne, odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki ra-
diotelegraficzne, optyczne nośniki danych, pamięci kompu-
terowe, pamięci zewnętrzne USB, płytki dla układów scalo-
nych, programy komputerowe [oprogramowanie do pobra-
nia], programy komputerowe nagrane, programy sterujące 
komputerowe, nagrane, przełączniki elektryczne, przyciski 
do dzwonków, publikacje elektroniczne do pobrania, smart-
fony, sprzęt komputerowy, tablety, telefoniczne urządzenia 
nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony ko-
mórkowe, tuby do głośników, układy scalone, urządzenia 
do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia 
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania odle-
głości, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia monito-
rujące, elektryczne, urządzenia systemu GPS, urządzenia tele-
wizyjne, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, 
wideofony, zamki elektryczne, 35 administrowanie progra-
mami lojalności konsumenta, agencje informacji handlowej, 
agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, dostar-
czanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biz-
nesowych, komputerowe bazy danych, optymalizacja stron 
internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów pro-
mocji dodatkowej, pokazy towarów, prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja 
filmów reklamowych, produkcja programów typu telezaku-
py, produkcja programów związanych z telezakupami, pro-
jektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rekla-
ma, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, rekla-
my radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, roz-
powszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji 
do celów handlowych lub reklamowych, systematyzacja da-
nych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzie-
lanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarke-
ting, tworzenie tekstów reklamowych, usługi marketingowe, 
usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakre-
sie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy pro-
duktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, wyceny 
handlowe, wypożyczanie materiałów reklamowych, zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
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towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe 
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trze-
cich zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 37 bu-
downictwo, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycz-
nych, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i na-
prawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwła-
maniowych, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwa-
cja i naprawa sprzętu komputerowego, instalowanie, konser-
wacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, konsulta-
cje budowlane, montaż i naprawa instalacji alarmowych 
przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzew-
czych, nadzór budowlany, naprawa linii wysokiego napięcia, 
polerowanie pojazdów, układanie kabli, usługi doradztwa 
budowlanego, wynajem sprzętu budowlanego, 38 agencje 
informacyjne, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społeczno-
ściowych, informacja o telekomunikacji, komunikacja radio-
wa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, 
łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telegra-
ficzna, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji ka-
blowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z global-
ną siecią komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie 
faksów, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie 
telegramów, przesyłanie wiadomości, przydzielanie kanałów 
telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, 
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, 
transmisja programów radiowych, transmisja programów te-
lewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żąda-
nie, udostępnianie forów internetowych online, usługi pocz-
ty głosowej, usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne 
środki łączności elektronicznej], usługi telefoniczne, usługi 
telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi trasowania i pod-
łączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wide-
okonferencji, usługi związane z elektronicznymi tablicami 
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane kompu-
terowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu 
telekomunikacyjnego, wynajmowanie czasu dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, wypożyczanie faksów, 
wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypo-
życzanie urządzeń do przesyłania wiadomości, zapewnianie 
dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do global-
nych sieci komputerowych, 42 aktualizowanie oprogramo-
wania komputerowego, analizy systemów komputerowych, 
badania naukowe, badania techniczne, doradztwo dotyczą-
ce bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzi-
nie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bez-
pieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, doradztwo w zakresie projekto-
wania i rozbudowy sprzętu komputerowego, dostarczanie 
informacji o technologii komputerowej i programowaniu 
za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, 
hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania 
komputerowego, konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elek-
troniczną, konwersja programów komputerowych i danych, 
inna niż konwersja fizyczna, monitoring systemów kompute-
rowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie sys-
temów komputerowych w celu wykrywania awarii monito-
rowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nie-
autoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa da-
nych, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywa-
nie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], pisanie techniczne, powielanie programów kompute-
rowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produkta-
mi dla osób trzecich, programowanie komputerów, projek-

towanie budowlane, projektowanie opakowań, projektowa-
nie oprogramowania komputerowego, projektowanie syste-
mów komputerowych, przechowywanie danych elektro-
nicznych, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usłu-
gi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi inżynie-
ryjne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informa-
cyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie infor-
matyki, usługi szyfrowania danych, wynajem sprzętu 
do przetwarzania danych, wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego.

(210) 477232 (220) 2017 10 03
(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TU I TERAZ

(531) 01.05.12, 26.11.13, 25.07.07, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.14

(510), (511) 35 reklama, reklama i usługi reklamowe, reklama 
i marketing, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama za pośred-
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności Interne-
tu, 38 telewizja kablowa nadająca informacje, nadawanie te-
lewizji kablowej, usługi telewizji kablowej, transmisja telewizji 
kablowych, usługi nadawania programów telewizji kablowej 
i telewizji, nadawanie programów telewizji kablowej, usługi 
emisyjne w zakresie telewizji opartej na protokole interneto-
wym (IPTV), transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
programów telewizyjnych drogą kablową, transmisja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, transmisja programów 
drogą kablową i satelitarną, transmisja programów drogą 
kablową, transmisja programów drogą satelitarną, telewi-
zyjnych (transmisja programów -), rozpowszechnianie pro-
gramów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, 
rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywa-
nych za pośrednictwem połączenia mikrofalowego z od-
biornikami telewizyjnymi, nadawanie programów za po-
średnictwem Internetu, nadawanie programów wizualnych 
i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, nadawanie pro-
gramów w telewizji, nadawanie programów telewizyjnych 
drogą satelitarną, nadawanie programów telewizyjnych 
i radiowych, emisja programów telewizyjnych za pośred-
nictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych za po-
mocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą 
[pay-per-view], emitowanie i transmitowanie programów te-
lewizji kablowej, interaktywne usługi nadawania programów 
i łączności, nadawanie i transmisja programów telewizyj-
nych, nadawanie programów przez satelitę, emisja progra-
mów telewizyjnych i radiowych, bezprzewodowa transmisja 
i nadawanie programów telewizyjnych, 41 produkcja filmów 
dla telewizji, rozrywka za pośrednictwem telewizji IP, produk-
cja programów dla telewizji kablowej, widowiska nadawane 
za pośrednictwem telewizji satelitarnej, usługi programów 
informacyjnych dla radia lub telewizji, usługi związane z pro-
dukcją rozrywki w postaci telewizji, usługi w zakresie realiza-
cji filmów animowanych i programów telewizyjnych, usługi 
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rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, usługi 
rozrywkowe w postaci interaktywnych programów telewi-
zyjnych, usługi rozrywkowe w postaci programów telewi-
zyjnych transmitowanych za pomocą kamery internetowej, 
udostępnianie telewizyjnych programów informacyjnych, 
rozrywka w postaci toczących się programów telewizyjnych 
z różnorodnych dziedzin, rozrywka w formie telewizyjnych 
programów informacyjnych, rozrywka w formie programów 
telewizyjnych (udostępnianie -), realizowanie rozrywki w po-
staci programów telewizyjnych, realizacja telewizyjnych 
programów rozrywkowych, realizacja programów rozryw-
kowych na żywo, przygotowywanie programów rozrywko-
wych do emisji, przygotowywanie programów radiowych 
i telewizyjnych, sprzedaż programów telewizyjnych do kilku 
stacji, sporządzanie programu telewizyjnego i radiowego, 
sprzedaż programów radiowych do kilku stacji, produkcja 
tematycznych programów telewizyjnych, produkcja rozryw-
kowych programów telewizyjnych, produkcja przedstawień 
i programów radiowych i telewizyjnych, produkcja progra-
mów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, pro-
dukcja programów telewizyjnych i radiowych, produkcja 
programów telewizyjnych na żywo, produkcja programów 
telewizyjnych, produkcja programów telewizji kablowej, pro-
dukcja programów telewizyjnych do emisji na urządzeniach 
mobilnych, produkcja programów radiowych lub progra-
mów telewizyjnych, produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, prezentowanie programów telewizyjnych.

(210) 477233 (220) 2017 10 03
(731) SERNIAK BARTOSZ PPHU BART, Libiąż
(540) BLASZKA&BART SPRZĘT DLA TWOJEJ PIEKARNI 

I CUKIERNI

(531) 26.04.03, 26.13.25, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do przetwarzania i przy-
gotowywania żywności i napojów, 21 zastawa stołowa, przy-
bory kuchenne i pojemniki.

(210) 477235 (220) 2017 10 03
(731) MIODUSZEWSKI MICHAŁ ULTRADRUK, Gdynia
(540) Pelikan Cafe

(531) 03.07.09, 11.03.04, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.07, 05.07.01
(510), (511) 30 czekolada, czekolada pitna, herbata, herbata 
mrożona, kakao, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, 
lody, miód, mleczko pszczele, musy czekoladowe, musy 

deserowe, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, napo-
je kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje 
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie ru-
mianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, pasty czeko-
ladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie 
czekolady, piernik, pralinki, preparaty roślinne zastępujące 
kawę, proszki do sporządzania lodów, przyprawy, przypra-
wy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), słodzi-
ki naturalne, sorbety [lody], wyroby cukiernicze, wyroby cu-
kiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, wysokoproteinowe batoniki zbo-
żowe, tortille, tarty (z owocami), przekąski na bazie zbóż, 
puddingi, zioła konserwowane [przyprawy], zioła do celów 
spożywczych, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafete-
rie [bufety], kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, usłu-
gi restauracyjne.

(210) 477264 (220) 2017 10 04
(731) CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FOKUS
(510), (511) 31 pasze i dodatki uzupełniające dla zwie-
rząt hodowlanych, koncentraty i korektory dla zwierząt 
hodowlanych.

(210) 477265 (220) 2017 10 04
(731) WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA, Karpin
(540) Ilona & Łukasz Wójcik Domowe Speciały

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, orzechowe wyroby cu-
kiernicze, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby 
cukiernicze zawierające galaretkę, wyroby cukiernicze z cze-
kolady, wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, suche i świeże makaro-
ny, kluski i pierogi.

(210) 477269 (220) 2017 10 04
(731) EAST NEWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EAST NEWS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, 41 fotografia, 42 digi-
talizacja, 45 zarządzanie prawami autorskimi.
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(210) 477277 (220) 2017 10 04
(731) BROCIEK SEBASTIAN BOCIAN CATERING, Warszawa
(540) BOCIAN CATERING

(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.07.07, 09.03.13, 11.03.05, 09.07.19, 
26.01.15

(510), (511) 43 usługi cateringowe i gastronomiczne.

(210) 477357 (220) 2017 10 06
(731) SUDNIK ŁUKASZ ZENTEX-PARA  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rogulewo

(540) LASKOWSKI
(510), (511) 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy.

(210) 477358 (220) 2017 10 06
(731) STERN ZUZANNA DECOCULTURE, STERN & CO, 

Poznań
(540) ROB-TECH
(510), (511) 7 elektryczne urządzenia do spawania, formy 
[części maszyn], frezarki, manipulatory przemysłowe [ma-
szyny], maszyny odlewnicze i do formowania, mechanizmy 
sterownicze do maszyn i silników, narzędzia [części maszyn], 
narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, obrabiarki, 
roboty [maszyny], 9 instalacje elektryczne do zdalnego ste-
rowania procesami przemysłowymi, interfejsy komputero-
we, lasery nie do celów medycznych, roboty humanoidalne 
wyposażone w sztuczną inteligencję, skanery [urządzenia 
do przetwarzania danych], urządzenia testujące inne niż 
do celów medycznych, urządzenia zdalnego sterowania, 
37 budowa fabryk, instalacja, konserwacja i naprawa ma-
szyn, 40 usługi spawalnicze, 42 badania naukowe, badania 
techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, opracowywa-
nie projektów technicznych, prace badawczo - rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, testowanie ma-
teriałów, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi 
inżynieryjne.

(210) 477361 (220) 2017 10 06
(731) DECOCULTURE ZUZANNA STERN, STERN & CO., 

Poznań
(540) DECOCULTURE
(510), (511) 20 dekoracje wiszące [ozdoby], kanapo-tapcza-
ny, kanapy, komody, konsole, kredensy, krzesła, ławy [meble], 
łóżka, meble, meble biurowe, meble metalowe, meble szkol-
ne, siedzenia metalowe, stoły, stoły metalowe, szafy zamyka-
ne, szezlongi, taborety, toaletki, wyroby stolarskie, 24 bielizna 
stołowa i pościelowa, pokrowce i narzuty na meble, pokrycia 
na meble z tkanin, 35 dekoracja wystaw sklepowych, doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia, działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, zarządzanie hotelami, 37 renowacja mebli, tapicero-

wanie mebli, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, 
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, prawne ad-
ministrowanie licencjami, zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 477364 (220) 2017 10 06
(731) ZENTEX-PARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Rogulewo

(540) LAZISE
(510), (511) 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy.

(210) 477366 (220) 2017 10 06
(731) STERN ZUZANNA DECOCULTURE, STERN & CO., 

Poznań
(540) EDUMENTORS
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, progra-
my komputerowe [oprogramowanie do pobrania], roboty 
humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, 38 udo-
stępnianie forów internetowych online, zapewnianie dostę-
pu do baz danych, 41 doradztwo zawodowe, informacja 
o edukacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespon-
dencyjne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], przedszkola, publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism, sprawdziany edukacyjne, tłuma-
czenia, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do po-
brania], usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi 
przekwalifikowania zawodowego, usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], 42 badania naukowe, opracowywanie projek-
tów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], pra-
ce badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 
trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i pro-
jektowanie indeksów informacji opartych na stronach inter-
netowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], usługi 
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo 
przemysłowe, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, 
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, prawne ad-
ministrowanie licencjami, usługi serwisów społecznościo-
wych online, zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 477367 (220) 2017 10 06
(731) CZYSTA MICHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CZYSTA MICHA

(531) 11.01.04, 21.03.13, 27.05.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem - catering, catering w kafete-
riach szybkiej obsługi, dostarczanie posiłków do bezpośred-
niego spożycia, catering obejmujący żywność i napoje dla 
instytucji, bary szybkiej obsługi typu snack-bary, kawiarnie, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, usłu-
gi barowe, usługi cateringu zewnętrznego, usługi cateringo-
we, usługi cateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność.
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(210) 477380 (220) 2017 10 06
(731) Compagnie Gervais Danone, Paryż, FR
(540) FANTASIA LUCKY
(510), (511) 29 produkty mleczne, desery mleczne, jogurty, 
jogurty pitne, 30 produkty zbożowe, płatki śniadaniowe.

(210) 477412 (220) 2017 10 09
(731) GRUPOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno
(540) Goś

(531) 24.07.01, 24.07.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 40 obróbka [przetwarzanie] odpadów, sorto-
wanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu 
[przetwarzanie].

(210) 477436 (220) 2017 10 09
(731) MACIEJCZUK KAMIL KASKAM, Warszawa
(540) chata wariaTTa

(531) 01.15.11, 07.01.19, 07.01.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi restauracji fast-
-food, bary szybkiej obsługi (snack-bary), kafeterie, kawiar-
nie, restauracje, serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach i barach, restauracje oferujące dania na wy-
nos, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, udo-
stępnianie opinii na temat restauracji, informacja o usługach 
restauracyjnych, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, 
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
usługi w zakresie prowadzenia barów, restauracji, kawiarni, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), usługi przygotowywania dań na za-
mówienie i dostarczanie do domu.

(210) 477437 (220) 2017 10 09
(731) MACIEJCZUK KAMIL KASKAM, Warszawa
(540) chata wariaTTa
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi restauracji fast-
-food, bary szybkiej obsługi (snack-bary), kafeterie, kawiar-
nie, restauracje, serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach i barach, restauracje oferujące dania na wy-
nos, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, udo-
stępnianie opinii na temat restauracji, informacja o usługach 
restauracyjnych, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, 
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
usługi w zakresie prowadzenia barów, restauracji, kawiarni, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), usługi przygotowywania dań na za-
mówienie i dostarczanie do domu.

(210) 477446 (220) 2017 10 09
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH

(540) DNOFF
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, żywność dietetycz-
na i substancje przystosowane do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwal-
czania robactwa, fungicydy.

(210) 477455 (220) 2017 10 10
(731) GREŃ AGNIESZKA METRO-LAB, Żary
(540) METRO LAB
(510), (511) 9 aparaty elektryczne do pomiaru i kontro-
li elektrycznych i nieelektrycznych wielkości fizycznych 
zawierające się w klasie 9 takie jak: przetworniki ciśnienia, 
przetworniki różnicy ciśnień, manometry, barometry, mul-
timetry, mierniki poziomu, mierniki głębokości, mierniki 
przypływu, przetworniki wilgotności, wilgotnościomierze, 
przetworniki temperatury, termometry, wskaźniki cyfro-
we wartości prądu, sygnalizatory elektryczne progowe, 
regulatory ciśnienia, systemy mikroprocesorowe, sterow-
niki mikroprocesorowe, mikroprocesorowe mierniki mocy 
i energii, wzmacniacze pomiarowe, przetworniki analo-
gowo-cyfrowe, regulatory napięcia, przetwornice elek-
tryczne, elektryczne pulpity rozdzielcze, tensometryczne 
i piezokwarcowe czujniki masy, czujniki ciśnienia, czujniki 
przemieszczeń, programy do maszyn cyfrowych i sterowni-
ków mikroprocesorowych, 35 usługa zgrupowania na rzecz 
osób trzecich towarów pozwalająca nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary u hurtownika i w sklepie 
wielobranżowym jak również za pośrednictwem sieci tele-
informatycznej aparatów elektrycznych do pomiaru i kon-
troli elektrycznych i nieelektrycznych wielkości fizycznych 
zawierających się w klasie 9 takich jak: przetworniki ciśnie-
nia, przetworniki różnicy ciśnień, manometry, barometry, 
multimetry, mierniki poziomu, mierniki głębokości, mierniki 
przypływu, przetworniki wilgotności, wilgotnościomierze, 
przetworniki temperatury, termometry, wskaźniki cyfro-
we wartości prądu, sygnalizatory elektryczne progowe, 
regulatory ciśnienia, systemy mikroprocesorowe, sterow-
niki mikroprocesorowe, mikroprocesorowe mierniki mocy 
i energii, wzmacniacze pomiarowe, przetworniki analo-
gowo-cyfrowe, regulatory napięcia, przetwornice elek-
tryczne, elektryczne pulpity rozdzielcze, tensometryczne 
i piezokwarcowe czujniki masy, czujniki ciśnienia, czujniki 
przemieszczeń, programy do maszyn cyfrowych i sterow-
ników mikroprocesorowych, 42 serwis sprzętu pomiarowe-
go, wzorcowanie, kalibracja sprzętu pomiarowego, badania 
techniczne układów i urządzeń pomiarowych, ekspertyzy 
inżynieryjne z zakresu miernictwa, programowanie maszyn 
cyfrowych i komputerów, wzorcowanie (pomiary), wykony-
wanie pomiarów elementów i detali przemysłowych, ba-
dania z zakresu fizyki dotyczące temperatury, wartości pH, 
ciśnienia, wilgotności, długości i kąta, badania w dziedzinie 
mechaniki, badania chemiczne w zakresie składu, jakości, 
analizy chemiczne, badania chemiczne, badania technicz-
ne, badania w dziedzinie mechaniki, kontrola jakości, ma-
teriały testowe, prace badawczo-rozwojowe, prowadzenie 
nadzoru nad przyrządami pomiarowymi, wykonywanie au-
dytów wewnętrznych.

(210) 477458 (220) 2017 10 10
(731) GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) KARTY KIS
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, karty 
jako drukowane materiały szkoleniowe i instruktażowe.
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(210) 477459 (220) 2017 10 10
(731) OPTION ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) OPTION ONE FIELD MARKETING

(531) 26.04.01, 26.04.19, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, 
agencja public relations, agencje reklamowe, agencje za-
trudnienia tymczasowego, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, marketingowych i promocyjnych, leasing pracow-
niczy, marketing bezpośredni, marketing towarów i usług 
na rzecz innych, organizowanie imprez w celach handlo-
wych i marketingowych, pokazy towarów do celów promo-
cyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie 
sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednic-
twem imprez promocyjnych, usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, usługi agencji reklamowych, usługi marke-
tingu bezpośredniego.

(210) 477462 (220) 2017 10 10
(731) GRANIMEX WIĘCKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GRANIMEX WIĘCKO

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego 
w zakresie sprzedaży kamienia, wyrobów z brązu, chemii 
do ochrony i pielęgnacji kamienia oraz narzędzi do obróbki 
kamienia.

(210) 477464 (220) 2017 10 10
(731) GREŃ AGNIESZKA METRO-LAB, Żary
(540) METRO LAB

(531) 26.03.01, 26.03.12, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.10, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 9 aparaty elektryczne do pomiaru i kontroli 
elektrycznych i nieelektrycznych wielkości fizycznych za-
wierające się w klasie 9 takie jak: przetworniki ciśnienia, prze-
tworniki różnicy ciśnień, manometry, barometry, multimetry, 
mierniki poziomu, mierniki głębokości, mierniki przypływu, 
przetworniki wilgotności, wilgotnościomierze, przetworniki 
temperatury, termometry, wskaźniki cyfrowe wartości prą-
du, sygnalizatory elektryczne progowe, regulatory ciśnienia, 
systemy mikroprocesorowe sterowniki mikroprocesorowe, 
mikroprocesorowe mierniki mocy i energii, wzmacniacze 
pomiarowe, przetworniki analogowo-cyfrowe, regulato-

ry napięcia, przetwornice elektryczne, elektryczne pulpi-
ty rozdzielcze, tensometryczne i piezokwarcowe czujniki 
masy, czujniki ciśnienia, czujniki przemieszczeń, programy 
do maszyn cyfrowych i sterowników mikroprocesorowych, 
35 usługa zgrupowania na rzecz osób trzecich towarów po-
zwalająca nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary 
u hurtownika i w sklepie wielobranżowym jak również za po-
średnictwem sieci teleinformatycznej aparatów elektrycz-
nych do pomiaru i kontroli elektrycznych i nieelektrycznych 
wielkości fizycznych zawierających się w klasie 9 takich jak: 
przetworniki ciśnienia, przetworniki różnicy ciśnień, mano-
metry, barometry, multimetry, mierniki poziomu, mierniki 
głębokości, mierniki przypływu, przetworniki wilgotności, 
wilgotnościomierze, przetworniki temperatury, termometry, 
wskaźniki cyfrowe wartości prądu, sygnalizatory elektryczne 
progowe, regulatory ciśnienia, systemy mikroprocesorowe, 
sterowniki mikroprocesorowe, mikroprocesorowe mierniki 
mocy i energii, wzmacniacze pomiarowe, przetworniki ana-
logowo-cyfrowe, regulatory napięcia, przetwornice elek-
tryczne, elektryczne pulpity rozdzielcze, tensometryczne 
i piezokwarcowe czujniki masy, czujniki ciśnienia, czujniki 
przemieszczeń, programy do maszyn cyfrowych i sterow-
ników mikroprocesorowych, 42 serwis sprzętu pomiarowe-
go, wzorcowanie, kalibracja sprzętu pomiarowego, badania 
techniczne układów i urządzeń pomiarowych, ekspertyzy 
inżynieryjne z zakresu miernictwa, programowanie maszyn 
cyfrowych i komputerów, wzorcowanie (pomiary), wyko-
nywanie pomiarów elementów i detali przemysłowych, ba-
dania z zakresu fizyki dotyczące temperatury, wartości pH, 
ciśnienia, wilgotności, długości i kąta, badania w dziedzinie 
mechaniki, badania chemiczne w zakresie składu, jakości, 
analizy chemiczne, badania chemiczne, badania techniczne, 
badania w dziedzinie mechaniki, kontrola jakości, materiały 
testowe, prace badawczo-rozwojowe, prowadzenie nadzo-
ru nad przyrządami pomiarowymi, wykonywanie audytów 
wewnętrznych.

(210) 477469 (220) 2017 10 10
(731) WÓJCIK RENATA KWITNĄCE UMYSŁY. PRACOWNIA 

TWÓRCZEGO ROZWOJU I EDUKACJI., Kłodzko
(540) EduLocki
(510), (511) 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimna-
styczne, ozdoby choinkowe, 41 nauczanie, kształcenie, roz-
rywka, usługi sportowe i kulturalne.

(210) 477470 (220) 2017 10 10
(731) S+B PLAN & BAU WARSCHAU SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Rotunda Towers
(510), (511) 16 papier, karton, papierowe wyroby artystycz-
ne, dekoracyjny papier do pakowania, papier pakowy [siar-
czanowy], brązowy papier do pakowania, pojemniki z papie-
ru do pakowania, plakietki papierowe, śliniaki papierowe, 
emblematy papierowe, maty papierowe, torby papierowe, 
papierowe obrusy, pudła papierowe, pojemniki papierowe, 
papierowe koronki, wkład papierowy, szyldy papierowe, 
worki papierowe, bloki papierowe, papierowe podstawki, 
teczki papierowe, rozetki papierowe, kokardy papierowe, 
wzory papierowe, ręczniki papierowe, girlandy papierowe, 
chorągiewki papierowe, materiały papierowe rękodzielnicze, 
chusteczki higieniczne papierowe, bieżniki stołowe papiero-
we, reklamowe znaki papierowe, reklamowe szyldy papiero-
we, drukowane znaki papierowe, wyściełane torby papiero-
we, płachty papierowe ochronne, papierowe etykietki 
identyfikacyjne, papierowe serwetki koronkowe, papierowe 
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passe-partout, papierowe wyroby artystyczne, papierowe 
materiały dydaktyczne, papierowe metki jako zawieszki, pa-
pierowe materiały biurowe, papierowe identyfikatory imien-
ne, papierowe artykuły piśmienne, papierowe chusteczki to-
aletowe, serwetki stołowe papierowe, papierowe maty 
stołowe, jednorazowe produkty papierowe, papierowe to-
rebki na przyjęcia, papierowe worki na śmieci, papierowe 
pudełka do pakowania, papierowe ozdoby do ciast, papiero-
we chusteczki do mycia, worki i torby papierowe, ozdoby 
papierowe na przyjęcia, chusteczki papierowe do demakija-
żu, ręczniki papierowe do demakijażu, filtry do kawy papiero-
we, papierowe szablony do wycinanek, teczki papierowe 
na dokumenty, torby papierowe na pocztę, litery i cyfry pa-
pierowe, papierowe okładki na raporty, ręczniki papierowe 
do osuszania, papierowe pojemniki do przechowywania, 
papier do wyrobu papierów falistych, papierowe serwetki 
do użytku domowego, pokrowce papierowe na meble, pa-
pierowe rozkładane teczki z przegródkami, papierowe pod-
kładki do zmiany pieluszek, torby papierowe do celów do-
mowych, samoprzylepne papierowe ozdoby na ściany, 
tektura wykonana z morwy papierowej (senkasi), taśmy i kar-
ty papierowe do zapisu programów komputerowych, biuro-
we artykuły papiernicze, artykuły papiernicze na przyjęcia, 
artykuły papiernicze do pisania, kartonowe pudełka do pa-
kowania, pojemniki kartonowe, kartonowe pudełka na pre-
zenty, kartonowe kontenery do pakowania, drukowane kar-
tonowe tablice reklamowe, etykiety kartonowe na bagaż, 
pudełka kartonowe lub papierowe, plakaty z kartonu, karto-
nowe maty stołowe, przemysłowy papier i karton, tablice re-
klamowe z kartonu, kartonowe pudełka do pakowania prze-
mysłowego, pudełka kartonowe do użytku domowego, 
szyldy z papieru lub z kartonu, kartonowe pudełka do pako-
wania w formie składanej, kartonowe pudełka do pakowania 
w formie gotowej, torebki oraz artykuły do pakowania i prze-
chowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 
materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, ma-
teriały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrzą-
dów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania 
(nie ujęte w innych klasach), czasopisma [periodyki], kalenda-
rze, karty, katalogi, notatniki [notesy], notesy podręczne, ob-
woluty papierowe na dokumenty, ołówki, ołówki automa-
tyczne, opakowania do butelek z tektury lub papieru, 
pantografy [przyrządy kreślarskie], pióra (artykuły biurowe), 
publikacje drukowane, publikacje encyklopedyczne, publi-
kacje promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje eduka-
cyjne, roczniki jako publikacje drukowane, publikacje perio-
dyczne drukowane, teczki, skoroszyty [artykuły biurowe], 
druki, drukowane materiały informacyjne, drukowane mate-
riały reklamowe, gazetki, magazyny, broszury, katalogi, ulotki, 
torby na zakupy z papieru, torby na zakupy z tworzyw 
sztucznych, 35 przetwarzanie danych, agencje reklamowe, 
badanie rynku, zarządzanie działalnością gospodarczą, po-
średnictwo i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, doradztwo handlowe w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, doradztwo w zakresie administrowania 
działalnością gospodarczą, usługi promocyjne dotyczące 
działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej, zarządzanie przedsiębiorstwami handlo-
wymi, centrami handlowymi, punktami usługowymi, sklepa-
mi - detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi 
w zakresie organizacji promocji sprzedaży, usługi w zakresie 
rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, 
usługi w zakresie wynajmowania powierzchni i miejsc rekla-
mowych i ogłoszeniowych, usługi w zakresie organizowania 
targów i wystaw oraz pokazów w celach handlowych, pro-
mocyjnych lub reklamowych, usługi w zakresie dekoracji wy-
staw i witryn oraz powierzchni handlowych, lobby i koryta-

rzy, organizowanie eventów reklamowych i promocyjnych, 
organizowanie targów i wystaw, organizowanie i przeprowa-
dzanie wystaw handlowych, organizowanie wystaw i imprez 
do celów handlowych lub reklamowych, organizowanie wy-
staw i targów w celach handlowych lub reklamowych, orga-
nizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promo-
cyjnych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów 
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 36 wy-
najem nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości 
na wynajem, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie 
powiernicze nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieru-
chomościami, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie finan-
sowe spółkami holdingowymi, finansowanie nieruchomości, 
finansowanie działalności gospodarczej, wycena finansowa 
nieruchomości, usługi agencji nieruchomości dotyczące 
sprzedaży i wynajmu budynków, organizowanie finansowa-
nia zakupu nieruchomości, usługi finansowania zakupu nie-
ruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, zabezpieczanie środ-
ków finansowych na zakup nieruchomości, wynajmowanie 
oraz sprzedaż pomieszczeń na cele mieszkaniowe, biurowe 
i handlowe, administrowanie oraz zarządzanie nieruchomo-
ściami, w tym lokalami użytkowymi i kompleksami handlo-
wymi, 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne, wznoszenie 
budynków i budowli, wznoszenie centrów handlowych, 
sprzątanie nieruchomości, rozbiórka i burzenie obiektów bu-
dowlanych, przygotowywanie terenu pod budowę, budowa 
dróg, autostrad, mostów, budowa rurociągów przepływo-
wych, usługi ogólnobudowlane związane z wykonywaniem 
budynków, prac inżynieryjnych, instalatorskich, remonto-
wych, restauratorskich i konserwatorskich, informacja bu-
dowlana, doradztwo budowlane, 39 transport, pakowanie 
i składowanie towarów, dostarczanie korespondencji, prze-
syłek, dostarczanie towarów [zaopatrzenie], wynajmowanie 
garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowa-
nie magazynów, usługi związane z prowadzeniem parkin-
gów samochodowych i rowerowych, dystrybucja gazet, dys-
trybucja towarów, informacja o składowaniu, 41 kluby 
zdrowia i poprawy kondycji, kluby fitness, organizowanie 
i obsługa konferencji i kongresów, obsługa pól golfowych, 
rozrywka, organizowanie przyjęć oraz imprez kulturalnych 
i sportowych, organizowanie szkoleń, seminariów, konferen-
cji, usługi publikacji on-line, usługi związane z prowadze-
niem klubów fitness, klubów gier komputerowych, kręgielni, 
sal kinowych, informowanie o imprezach rozrywkowych 
i o rekreacji, organizowanie konkursów i loterii, organizowa-
nie wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw zwierząt, 
organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, organizo-
wanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie wy-
staw w celach szkoleniowych, organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, organizowanie i urządzanie wystaw 
w celach rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zabaw i za-
wodów i imprez sportowych, wynajmowanie powierzchni 
w celu organizowania imprez kulturalnych, edukacyjnych, 
rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych przez osoby 
trzecie, 42 usługi architektoniczne w zakresie projektowania 
budynków, usługi projektowe w zakresie wzornictwa prze-
mysłowego oraz stylizacji, projektowanie budynków, dekora-
cji wnętrz, przedmiotów użytkowych, planowanie urbani-
styczne, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz 
technicznych w zakresie budownictwa, zarządzanie strona-
mi Internetowymi na rzecz osób trzecich, hosting serwerów, 
hosting stron internetowych, projektowanie, tworzenie, ho-
sting i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
utrzymanie witryn internetowych i hosting on-line obiektów 
sieciowych na rzecz osób trzecich, usługi dostawcy usług 
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aplikacyjnych [asp], mianowicie hosting aplikacji oprogramo-
wania komputerowego na rzecz osób trzecich, usługi projek-
towe, 44 pielęgnowanie i utrzymanie trawników oraz 
klombów.

(210) 477481 (220) 2017 10 10
(731) GOŚLIŃSKI JAROSŁAW, Poznań
(540) ZWROTNIK RAKA
(510), (511) 16 medyczne czasopisma fachowe, gazety, gaze-
ty codzienne, publikacje edukacyjne, dodatki do gazet w po-
staci czasopism, czasopisma branżowe, periodyki, poradniki 
[podręczniki], podręczniki edukacyjne, pamiętniki, dzienniki, 
41 organizacja i przeprowadzanie seminariów w dziedzinie 
onkologii, prowadzenie seminariów z dziedziny onkologii, 
kursy specjalizacyjne dla onkologów, szkolenia w dziedzinie 
medycyny, usługi nauczania dotyczące medycyny, usłu-
gi edukacyjne z zakresu medycyny, usługi klubów zdrowia 
[zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi klinik zdrowia [me-
dyczne], usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, nauczanie 
w zakresie zdrowia, publikowanie czasopism, książek i pod-
ręczników z dziedziny medycyny, publikacja czasopism, wy-
dawanie czasopism, wydawanie gazet, wydawanie nagród 
edukacyjnych, publikowanie czasopism elektronicznych, pu-
blikowanie czasopism internetowych, publikacja gazet elek-
tronicznych online, zapewnianie seminariów szkoleniowych 
online, publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, 
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wy-
dawanie publikacji medycznych, publikowanie on-line elek-
tronicznych książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakre-
sie książek i czasopism, usługi pisania blogów, organizowanie 
konkursów za pośrednictwem intemetu, publikacja broszur, 
publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie książek 
edukacyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub 
edukacji, organizowanie konkursów’, organizowanie balów, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów, 44 świadczenie 
usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotwo-
rów, usługi medyczne dotyczące leczenia raka skóry, usługi 
analiz medycznych związane z diagnozowaniem raka, usługi 
badań przesiewowych w celu wy krycia raka prostaty, usługi 
badań przesiewowych w celu wy krycia raka jader, usługi ba-
dań przesiewowych w celu wykrycia raka piersi, usługi badań 
przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki macicy, świad-
czenie usług badań przesiewowych w celu wykrywania 
nowotworu płuc. analizy RNA lub DNA w zakresie diagno-
zowania i prognozowania zagrożenia nowotworami, usługi 
analiz medycznych związane z diagnozowaniem i progno-
zowaniem dotyczącym nowotworów, usługi medyczne 
w dziedzinie onkologii, udostępnianie informacji on-line 
dotyczących onkologii, psychoterapia, usługi psychologów, 
konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne, 

opieka psychologiczna, leczenie psychologiczne, usługi psy-
choterapeutyczne, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, 
usługi doradcze w zakresie zdrowia usługi lekarskie, usługi 
medycyny alternatywnej, udzielanie wiadomości i informacji 
w dziedzinie medycyny, usługi w zakresie medycyny i zdro-
wia związane z dna, genetyką i testami genetycznymi, ośrod-
ki zdrowia, ochrona zdrowia, usługi klinik zdrowia, udzielanie 
informacji zdrowotnej, usługi opieki zdrowotnej, doradztwo 
dotyczące ochrony zdrowia, badania w zakresie diagnozy 
stanu zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie ochro-
ny zdrowia, usługi doradcze i informacyjne, świadczone 
za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farma-
ceutycznymi, usługi charytatywne, mianowicie świadczenie 
usług medycznych, usługi prywatnych szpitali, 45 świadcze-
nie usług w zakresie osobistego wsparcia dla pacjentów cho-
rujących na raka oraz, dla ich rodzin, zapewnianie wsparcia 
emocjonalnego dla pacjentów chorujących na raka i ich ro-
dzin za pośrednictwem interaktywnych forów online, usługi 
serwisów społecznościowych online.

(210) 477503 (220) 2017 10 10
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) STAROMIEJSKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka.

(210) 477522 (220) 2017 10 10
(731) ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie
(540) SAMANTA
(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.

(210) 477556 (220) 2017 10 11
(731) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) SUFKA
(510), (511) 21 zastawa stołowa, szklanki, kieliszki, naczy-
nia do picia i akcesoria barowe, 25 odzież, nakrycia głowy, 
32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, 
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje orzeź-
wiające, napoje witaminizowane, aromatyzowane napoje 
gazowane, sorbety w postaci napojów, napoje owocowe, 
napoje warzywne, koktajle bezalkoholowe, woda, woda mi-
neralna i gazowana, syropy owocowe, preparaty do produk-
cji napojów.
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WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 471999, 474502, 475389, 475886, 476748

2 471999, 474502, 474909, 477122

3 465595, 471999, 474231, 474327, 474502, 475089, 475135, 475276, 475277, 475805, 475806, 475810, 476280, 
476433

4 471999, 474502

5 470882, 471999, 474229, 474231, 474716, 474719, 475276, 475277, 475805, 475806, 475810, 476280, 476439, 
476735, 477001, 477009, 477022, 477212, 477216, 477217, 477446

6 471999, 476313, 476378, 476883

7 471999, 474515, 476183, 476366, 477233, 477358

8 471999

9 471999, 472777, 474327, 474441, 475601, 475906, 476024, 476169, 476226, 476396, 477006, 477019, 477031, 
477166, 477231, 477358, 477366, 477455, 477464

10 475276, 475277, 475805, 475806, 475810

11 471999, 475393

12 465595, 471999, 475135, 476366, 477522

13 471999, 476963, 476973

14 466748, 471999, 477199

16 458749, 466535, 466748, 471999, 472777, 474327, 474872, 476226, 476396, 476885, 476977, 476990, 476994, 
476996, 477016, 477153, 477195, 477198, 477269, 477458, 477470, 477481

17 471999, 474502, 477122

18 471999, 472442, 477016

19 471999, 475393, 475908, 476883, 477122

20 471999, 475393, 476378, 477199, 477361

21 471999, 474327, 474872, 475276, 475277, 475968, 477199, 477233, 477556

22 471999

24 466748, 471999, 477361

25 466748, 470854, 471163, 471999, 474872, 475906, 476008, 476261, 476262, 476396, 476439, 477016, 477024, 
477212, 477217, 477357, 477364, 477556

27 471999, 476322

28 471999, 472777, 475906, 475976, 476396, 476729, 477028, 477469

29 465909, 465910, 466763, 466770, 468608, 474327, 475341, 475345, 475346, 475347, 475389, 475793, 475794, 
475795, 475796, 475797, 475812, 476443, 476449, 476465, 476473, 476751, 476982, 477380

30 474264, 474266, 474327, 475249, 475348, 475353, 475354, 475389, 475968, 476391, 476439, 476443, 476449, 
476465, 476473, 476982, 477212, 477217, 477227, 477235, 477265, 477380

31 468608, 471999, 474327, 475886, 476465, 477216, 477264

32 464692, 466281, 474327, 476307, 476439, 476465, 476473, 476805, 477120, 477212, 477217, 477556

33 466281, 474327, 474386, 475968, 476465, 477503

34 471999

35 466281, 466748, 470856, 471999, 473609, 474327, 474412, 474422, 474441, 474842, 474872, 475276, 475277, 
475393, 475677, 475802, 475812, 475878, 475908, 475968, 475976, 475980, 476024, 476118, 476226, 476256, 
476322, 476396, 476439, 476553, 476883, 476996, 477006, 477010, 477019, 477024, 477123, 477155, 477190, 
477191, 477212, 477216, 477217, 477227, 477228, 477231, 477232, 477361, 477455, 477459, 477462, 477464, 
477470



1 2

74 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT45/2017

36 461063, 472536, 474798, 474872, 475355, 475429, 475677, 477043, 477190, 477191, 477228, 477470

37 471999, 475135, 475802, 475976, 476137, 476313, 476883, 477043, 477163, 477231, 477358, 477361, 477470

38 471593, 474441, 474842, 476024, 476226, 476256, 477006, 477019, 477231, 477232, 477366

39 474327, 474872, 477010, 477047, 477115, 477123, 477470

40 471163, 471999, 476996, 477358, 477412

41 466731, 466748, 471593, 473947, 474229, 474441, 474872, 475802, 476008, 476024, 476226, 476256, 476396, 
476553, 476784, 476884, 477016, 477024, 477028, 477062, 477063, 477115, 477166, 477195, 477198, 477211, 
477225, 477232, 477269, 477366, 477469, 477470, 477481

42 471999, 474441, 475411, 475906, 475976, 476226, 476261, 476262, 477006, 477019, 477031, 477231, 477269, 
477358, 477366, 477455, 477464, 477470

43 466731, 470856, 471999, 472536, 473947, 474412, 474872, 475573, 475776, 475779, 475878, 476456, 476473, 
477000, 477120, 477155, 477188, 477235, 477277, 477367, 477436, 477437

44 471999, 474229, 475089, 475508, 477032, 477470, 477481

45 466748, 471999, 474872, 476226, 477269, 477361, 477366, 477481
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Numer  
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

0101 giganci programowania 471593

100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW  
Moje odkrycie PROFi Bolognese  
z makaronem tagliatelle  
BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW 475348

100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW  
Moje odkrycie PROFi Jabłka prażone 
z cynamonem i ryżem  
BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW  
PRODUKT BEZGLUTENOWY 475353

100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW  
Moje odkrycie PROFi Kurczak w sosie  
słodko-kwaśnym z ryżem  
BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW 475354

ABS 474798

ABS 475355

alma 475249

ANIMATE 477166

AUTOLINE PRODUCTS 465595

BASEPRO 475389

BI CAPS 477001

BICAPS 477022

BLASZKA&BART SPRZĘT DLA TWOJEJ  
PIEKARNI I CUKIERNI 477233

BOCIAN CATERING 477277

BST oprogramowanie dla firm 477031

By Clouds 477000

Caféleon caféleon 473609

CAMP&GO 477010

CAR SPA 475135

CARPET FOR YOU 476322

chata wariaTTa 477436

chata wariaTTa 477437

CHILLI CHILLIAPARTAMENTY.PL 472536

Cieciorex 475793

COFFEE BREAK coffee & snacks 476183

COMBIWAY 477047

craft 475779

crafts 475776

CZYSTA MICHA 477367

DECOCULTURE 477361

DEDUCTOR 476884

DEPOL 40 476748

Detailing MAFIA 475802

DINO M.Majka 472442

DNOFF 477446

DRAŻE KSIĘŻNICZKA  
jogurtowe o smaku truskawkowym  
WADOWICE skawa 474266

DRAŻE WIKING kakaowe WADOWICE skawa 474264

Dynamic 477155

EAST NEWS 477269

ECHO POLSKA PROPERTIES  
PROPERTY MANAGEMENT 474872

ECLIPSE HOTEL 477188

EduLocki 477469

EDUMENTORS 477366

EKSPLODUJĄCE KOTKI 476729

E-MAILL 476784

Esthetic Room 474229

F2F 475601

FANTASIA LUCKY 477380

FAST ATS AUTO TRUCK SERVICE 476137

FEDERACJA 476256

Fiesta i Siesta 473947

fixly 477006

fixly 477019

Flair Colours of Nature 474909

FOKUS 477264

formelo 476118

FOSTELIN 476439

fun jump 477028

G GOLPASZ S.A. GOLUB-DOBRZYŃ 477216

Gary Babci Krysi Aktywny Senior 474412

Goś 477412

GRAFEN PROFESSIONAL  
automotive & construction chemistry 474502

GRANIMEX WIĘCKO 477462

GREON 477231

Gripex N 475806

Happy Dog 475089

HDD 475276

HOL-DENTAL DEPOT 475277

HOLDING KW Sp. z o.o. 477228

HOTEL GLIWICE 470856

Ilona & Łukasz Wójcik Domowe Speciały 477265

inplan 475677

Jaglanex 475796

JAK U MAMY Mniaam 476982

JCH THE SAILORS 477024

JFS - 2 476963



1 2 1 2

76 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT45/2017

JOYevent 477115

KARTY KIS 477458

KIELCE SOS KIELECKI Tradycja produkcji  
sosów 1964r. PODKREŚLA SMAK KIELCE  
SOS KIELECKI meksykański  
Bez substancji konserwujących 476391

KLINIKA KRAJEWSKI 475508

KM CERAMA MARKET BADICO 475393

KONESER BROWAR REGIONALNY WYSOKA  
JAKOŚĆ PREMIUM Nadbużańskie  
niefiltrowane PIWO JASNE BUG -  
RAJ DLA TURYSTY 464692

Krakowski Teatr Komedia zaprasza  
Jan Jakub Należyty 477062

KUKA 475411

LASKOWSKI 477357

LATO PEŁNE SŁOŃCA 476443

LATO PEŁNE SŁOŃCA 476449

LAZISE 477364

LIBRA 475976

LOFT & CRAFT 476313

LUZ BLUES 476024

M MODERN LOOK 477225

MAGAZYN OPINII Pismo. 477195

MAGAZYN OPINII Pismo. 477198

MANUFAKTUS 477199

Mass ATTACK 477217

MassATTACK 477212

MAYLANE POLSKA 477043

METRO LAB 477455

METRO LAB 477464

METROPOLITAN Group 477191

METROPOLITAN Park 477190

Mleko od krów rasy Polska Czerwona  
OSM LIMANOWA 476751

MOVEA GALENA Wsparcie w zaparciach 474719

MOVEA GALENA 474716

mx 475906

NAUKA WRAŻLIWA NA CERĘ 476280

navigator 477153

NIE DO PODROBIENIA 477122

OBUD 477163

od 1862, Orzechowscy GOSPODARSTWO  
ROLNE JASTRZĘBIE KĄTY 468608

OPTION ONE FIELD MARKETING 477459

ORANGE LOVE GAMERS 474441

ORZEŁ INNOWACJI STARTUP 476977

ORZEŁ INNOWACJI 476990

ozopet naturalny szampon z ozonem  
dla zwierząt O3 power by OZO 476433

packpoint 476885

Pan Tabletka 477211

Pelikan Cafe 477235

PERRA 466731

PIEKARNIA MAGDZIARZ 477227

PLAC ZABAW 476226

pluskantor 475429

polędwica z pasieki 466763

Pracownia Smaku 475878

Pracownia Uśmiechu 477032

PRAKTIKER 471999

PRESOIL SEED & MACHINES TECHNOLOGIES 474515

PROGUSTA 475968

R RABAT SIEĆ HANDLOWA 476553

REAL 475886

REFLOSTOP 470882

REGIONALNE ORŁY EKSPORTU 476994

RENOSTAV 474231

RETINACIT 476735

ROB-TECH 477358

rockefeller. 461063

ROCKMILL 477120

Roll & go SUSHI 476456

Rotunda Towers 477470

rph 476996

SAMANTA 477522

Secret Kristine V EVERY WOMAN HIDES  
A SECRET 476261

Seitanex 475794

Sezon na... PROFi KREM DYNIOWY  
Z PESTKAMI DYNI BEZ GLUTAMINIANU 
MONOSODOWEGO BEZ KONSERWANTÓW  
BEZ BARWNIKÓW 475341

Sezon na... PROFi KREM PAPRYKOWY  
BEZ GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO  
BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW 475345

Sezon na... PROFi ZUPA FASOLOWA  
Z KIEŁBASĄ WIEPRZOWĄ  
BEZ GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO  
BEZ BARWNIKÓW 475346

Sezon na... PROFi ZUPA ZIEMNIACZANA  
Z BOCZKIEM WIEPRZOWYM  
BEZ GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO  
BEZ BARWNIKÓW 475347

Silesia Swimming Center 476396

SKLEP SIATKARZA.PL 474422

SKV EVERY WOMAN HIDES A SECRET 476262

SMALL ARMY 472777

Smoothie Star 476473

Spiżarnia Hrabiny Potulickiej 476465

Spotkanie Miłośników Aut z Grupy VAG  
w Nysie - VAG Nysa 476008

SPRING Energy Drink 476307

STAROMIEJSKA 477503

STEPCIL 477009

SUFKA 477556

SZYMAŃSKI 477123
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szynka z pasieki 466770

TESCO e-zakupy 474327

THE ORIGINAL PREMIUM BLACKMEISTER 476805

THIS IS FOR THE PYROMANIACS  
www.dextrin.pl 476973

TIM-EX 476883

Tofex 475797

TONY ROMA’S 475573

TOP.COM 458749

TU I TERAZ 477232

tvr telewizja regionalna 474842

TWOJEZBIORNIKI.pl 476378

uBOGAcONA 477016

VENTURA 475908

VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA  
O SMAKU KURCZAKA PIECZONY  
LEKKO PIKANTNA BARBECUE CHICKEN  
FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP  
(SLIGHTLY HOT) 475812

VINA DARUS 474386

Warzywex 475795

WILKIdwa fashion design sukienkowo  
www.wilkidwa.pl 471163

WŁÓŻ KLAPKI PRZYJDŹ DO TEATRU 477063

wołowina sudecka KLASTER 465909

wołowina sudecka KLASTER 465910

ZARINA 470854

Zenek ENERGY DRINK Król jest tylko jeden  466281

ZWROTNIK RAKA 477481



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.

947996 konplan (2017 09 05) 9, 10, 35, 42, 45
1316525 dR DeRUCCI (2017 09 08)

CFE: 27.05.22 20, 24, 35
1318151 DRAGON TOOTH (2017 09 08)

CFE: 24.15.21, 27.05.01 25
1369353 ZKA (2017 10 03)

CFE: 18.01.21, 26.04.18, 27.03.15, 29.01.12 12
1370102 GIPFEL INTERNATIONAL (2017 06 14)

CFE: 27.05.01, 29.01.04 8, 16, 20, 24, 35
1370311 solar (2016 09 15, 2016 09 04)

CFE: 26.04.01, 27.05.01 35, 37, 39, 41, 42
1370332 MYNOBET (2017 06 30, 2017 06 08) 5
1370342 TTX (2017 08 07)

CFE: 27.05.17 31
1370420 Dada (2017 06 21)

CFE: 02.09.01, 27.05.08, 29.01.12 5
1370422 Senator premium brand  

(2017 06 28, 2017 06 12)
CFE: 27.05.01 18, 25

1370426 montero (2017 08 10) 3, 5
1370447 LYF (2017 05 31, 2016 12 02) 9, 35, 36, 38, 

42, 45
1370483 LYF PAY (2017 05 31, 

2016 12 08)
9, 35, 36, 38, 42, 45

1370485 lyf pay (2017 05 31, 2017 04 04)
CFE: 03.07.16, 26.01.15 9, 35, 36, 38, 42, 45

1370508 2017 04 03, 2016 10 04)
CFE: 02.09.01, 20.05.07, 26.04.04 9, 37, 42

1370538 obel CIVATA (2017 06 23)
CFE: 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12 6

1370586 ALIK DENIM (2017 08 04, 2017 03 30)
CFE: 27.05.01 24

1370600 FOGNAIL (2017 03 29) 9
1370612 ZULIMA (2017 06 16) 5
1370645 Fedora (2017 08 31, 2017 03 13)

CFE: 26.15.11, 27.05.01 12
1370683 BLUESKY (2017 08 30, 2017 06 26) 10
1370763 TRILINK (2017 08 25, 2017 03 22) 5
1370783 2017 07 24)

CFE: 26.04.02 25
1370820 HOPPER STOP Protect your beans  

(2017 03 30, 2017 03 21)
CFE: 15.01.01, 27.05.08, 29.01.12 17, 20

1370837 HAWLE (2017 06 20, 2017 01 20) 37, 40, 
42

1370840 TIVOLI (2017 06 22, 2017 05 22)
CFE: 05.07.01, 26.04.19, 27.03.11, 
29.01.14

29, 30, 31

1371097 Twizza (2017 08 24) 30
1371113 NBT NEW BRAND (2016 12 07)

CFE: 26.04.02, 27.01.25, 27.05.09, 
29.01.12

25, 35

1371119 MIX (2017 02 13, 2016 08 19)
CFE: 27.05.01 9

1371130 2017 06 21)
CFE: 28.05.00 33

1371213 CHAC (2017 02 01)
CFE: 27.05.17 9

1371273 OUR JM (2016 11 29)
CFE: 26.01.18, 27.05.19 38

1371332 REVIVOR (2017 07 05, 2017 04 20)
CFE: 26.11.01, 27.05.11 5

1371343 GPA Global Parcel Alliance (2017 07 24)
CFE: 01.05.01, 26.01.05, 27.05.10 39

1371354 TIVOLI (2017 06 27) 29, 30, 31
1371375 PREMIORRI ViaMaGGiore Z Plus  

(2017 07 10, 2017 06 06)
CFE: 18.01.21, 26.04.04, 27.05.01 12

1371376 Richpeace (2017 08 07)
CFE: 27.05.01 7



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowychKlasa 
towarów

3  1370426 

5  1370332, 1370420, 1370426, 1370612, 1370763, 1371332 

6  1370538 

7  1371376 

8  1370102 

9  947996, 1370447, 1370483, 1370485, 1370508, 1370600, 1371119,
 1371213 

10  947996, 1370683 

12  1369353, 1370645, 1371375 

16  1370102 

17  1370820 

18  1370422 

20  1316525, 1370102, 1370820 

24  1316525, 1370102, 1370586 

25  1318151, 1370422, 1370783, 1371113 

29  1370840, 1371354 

30  1370840, 1371097, 1371354 

31  1370342, 1370840, 1371354 

33  1371130 

35  947996, 1316525, 1370102, 1370311, 1370447, 1370483, 1370485,
 1371113 

36  1370447, 1370483, 1370485 

37  1370311, 1370508, 1370837 

38  1370447, 1370483, 1370485, 1371273 

39  1370311, 1371343 

40  1370837 

41  1370311 

42  947996, 1370311, 1370447, 1370483, 1370485, 1370508, 1370837 

45  947996, 1370447, 1370483, 1370485



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.

468042 PRADA S.A.
2017 07 24 18, 25

467889 VALENTINO S.P.A.
2017 08 08 18

464595 APOLLO FIRE DETECTORS LIMITED
2017 08 07 9, 35

471747 VERCO SPÓŁKA AKCYJNA
2017 10 03 1, 5

471748 VERCO S.A.
2017 10 03 1, 5

471749 VERCO SPÓŁKA AKCYJNA
2017 10 03 1, 5

472319 esco Metallbausysteme GmbH
2017 10 10 9, 37



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.

1350870 TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 10 12 5
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