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B I U L E T Y N

Urzędu Patentowego



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

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

 Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 13 listopada 2017 r. Nr ZT46

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) 455578 (220) 2016 04 26
(731) MERTA TOMAS, Brno, CZ
(540) MĄDRY GRZYB
(510), (511) 1 preparaty biologiczne inne niż do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, preparaty do regulacji wzro-
stu roślin, preparaty ochronne do muru (z wyjątkiem farb i la-
kierów), preparaty biologiczne do murów i ścian, preparaty 
biobójcze do murów, tynków i ścian, 3 produkty kosmetycz-
ne, kosmetyki, maści, mleczka, żele, kremy, mydła, chusteczki 
higieniczne, 5 mikroorganizmy (uprawa) dla celów medycz-
nych i weterynaryjnych, preparaty biologicznych dla celów 
medycznych, środki grzybobójcze, środki do eliminacji pleśni 
i innych mikroorganizmów na murze, ścianach i tynku, środki 
grzybobójcze, środki medyczne do leczenia pleśni, grzybicy 
paznokci, skóry ludzkiej, skóry, pazurów i kopyt zwierząt, pre-
paraty farmaceutyczne, preparaty do zwalczania, usuwania 
i zabezpieczania przed grzybami domowymi, pleśnią, mcha-
mi i porostami na powierzchniach betonowych, powierzch-
niach ścian, tynkach, posadzkach, murach, wyrobach beto-
nowych, drewnie i materiałach drewnopochodnych, środki 
biobójcze.

(210) 458934 (220) 2016 07 11
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) 3D MAGIC

(531) 01.01.01, 01.01.03, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.24, 29.01.04, 
29.01.06, 29.01.08

(510), (511) 16 zestawy kreatywne lub artystyczne, zawiera-
jące materiały i środki dla artystów i do dekoracji w szczegól-
ności wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy 
zawarte w tej klasie, 28 zabawki edukacyjne.

(210) 459908 (220) 2016 08 04
(731) MELNYK ANZHELIKA ZUH SUKCES, Lwówek
(540) DOMOWA KUCHNIA KRESOWA
(510), (511) 37 czyszczenie pojazdów, mycie samochodów, 
naprawa pojazdów, obsługa pojazdów, smarowanie pojaz-
dów, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, konserwacja, 
czyszczenie, reperacja skór, 41 planowanie i organizacja przy-
jęć, organizacja dyskotek, organizowanie balów, organizowa-

nie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, usługi związane z organizacją wy-
poczynku, 43 restauracje, bary szybkiej obsługi, hotele, kafe-
tria, motele obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem 
i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, sto-
łówki, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia.

(210) 464314 (220) 2016 11 24
(731) DUDA ROBERT, Wielki Las;
NOWAK DOMINIKA, Warszawa
(540) WENA CHEM

(531) 01.13.15, 26.01.06, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, detergenty przezna-
czone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, substancje, 
materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, 
sole do celów przemysłowych, kity, wypełniacze i pasty 
przeznaczone dla przemysłu, mieszaniny chemiczne i orga-
niczne do użytku w produkcji żywności i napojów, 2 barwni-
ki, koloranty, pigmenty i  tusze, środki zapobiegające korozji 
i zabezpieczające drewno, 3 środki toaletowe, środki ścierne 
i polerskie, preparaty do czyszczenia i odświeżania, 4 smary, 
przemysłowe, tłuszcze, woski i płyny, 5 preparaty i artykuły 
higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, 
7 urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 468509 (220) 2017 03 06
(731) KONCEWICZ DARIUSZ ARCHITEKT IT, KONSULTANT, 

TRENER, Warszawa
(540) shrum it
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, badania 
biznesowe, badania dotyczące działaności gospodarczej, 
badania opinii publicznej, badania rynkowe, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, 42 naukowe i techniczne usługi i ba-
dania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza, projek-
towanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowa-
nia, 45 badania prawne, licencjonowanie oprogramowania 
komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własno-
ści intelektualnej, mediacje, monitorowanie praw własności 
intelektualnej do celów doradztwa prawnego, prawne ad-
ministrowanie licencjami, usługi prawne związane z nego-
cjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przy-
gotowywania dokumentów prawnych, zarządzanie prawami 
autorskimi.
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(210) 468542 (220) 2017 03 07
(731) RECHCIŃSKA AGNIESZKA, Tuszyn
(540) TOP OF THE TOP Sensation Coffee ONE IN A MILLION

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.02.01, 05.03.11
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i na-
miastki tych towarów, czekolada, wypieki, wyroby cukierni-
cze, desery, ciasta, ciasteczka i słodycze, wyroby piekarnicze, 
maka, produkty zbożowe, chleb, dania gotowe i wytrawne 
przekąski, kanapki, miód, ryż, przyprawy, gotowa kawa i na-
poje na bazie kawy, zioła do celów spożywczych.

(210) 468891 (220) 2017 03 15
(731) Equinix, Inc., Redwood City, US
(540) PLIX POLISH INTERNET EXCHANGE

(531) 27.05.01, 24.15.01, 24.15.07, 24.15.13, 24.15.17, 29.01.13
(510), (511) 9 sprzęt i oprogramowanie komputerowe, 
sprzęt i oprogramowanie komputerowe do świadczenia 
usług chmury obliczeniowej (usługi przetwarzania poza 
siecią lokalną), oprogramowanie i sprzęt komputerowy 
związany z usługami ciągłości działań biznesowych oraz 
usługami dotyczącymi planowania ciągłości działań bizne-
sowych, oprogramowanie przewidujące wszelkie możliwo-
ści w życiu firmy (planowanie awaryjne), oprogramowanie 
komputerowe do tworzenia baz danych z możliwością prze-
szukiwania informacji i danych, oprogramowanie kompute-
rowe do użytku w reklamie, części i osprzęt do uprzednio 
wymienionych towarów, 37 instalowanie, obsługa, aktuali-
zowanie i naprawa infrastruktury technologii informacyjnej, 
komputerów i urządzeń zewnętrznych, tworzenie, instalo-
wanie, obsługa, serwis i przegląd infrastruktury materialnej 
i centrów danych, a mianowicie komputerów, serwerów 
komputerowych, urządzeń przechowywania danych kom-
puterowych, urządzeń sieciowych, instalowanie, naprawa, 
obsługa, serwis i przegląd kablowych systemów sieci kom-
puterowej, tworzenie obiektów kolokacyjnych, świadczenie 
usług w zakresie utrzymywania, wsparcia, instalacji i konfi-
guracji sprzętu komputerowego, usługi doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 38 świad-
czenie usług centrów danych i wspólnej lokalizacji aplikacji 
do łączności głosowej, wideo i danych, elektroniczne prze-
syłanie danych, połączenia wewnętrzne, mianowicie usługi 
telekomunikacyjne w celu umożliwienia wymiany ruchu 
między użytkownikami różnego rodzaju sieci, usługi połą-
czeń wzajemnych banków danych, konsultacje i doradztwo 

dotyczące wyżej wymienionych usług, 42 usługi kompute-
rowe, mianowicie zdalne zarządzanie aplikacjami na rzecz 
osób trzecich, zarządzanie projektami komputerowymi, 
doradztwo w zakresie wyżej wymienionych usług, miano-
wicie doradztwo w dziedzinie technologii informacyjnej, 
doradztwo w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, 
doradztwo w dziedzinie technologii do wirtualizacji dla 
przedsiębiorstw i firm, usługi kolokacji komputerów, mia-
nowicie udostępnianie urządzeń do lokacji serwerów kom-
puterowych za pomocą sprzętu innych osób, usługi kon-
serwacji, wsparcia, instalacji i konfiguracji oprogramowania 
i komputerów oraz systemów technologii informacyjnej, 
analiza systemów komputerowych, doradztwo w zakresie 
sprzętu i oprogramowania komputerowego, diagnostyka 
na odległość, mianowicie zdalne monitorowanie sprzętu, 
oprogramowania komputerowego i systemów technologii 
informacyjnej, projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania komputerowego, monitorowanie i aktualizowanie 
systemów komputerowych, usługi ochrony antywirusowej 
komputerów, usługi sieci komputerowej, usługi doradcze 
w zakresie sieci komputerowych, projektowanie i rozwój 
sieci komputerowych, projektowanie systemów kompu-
terowych i informatycznych, oprogramowania i sprzętu 
komputerowego, wprowadzanie rozwiązań technologii 
informacyjnej, usługi ogólnego doradztwa dotyczącego 
technologii informacyjnej, hosting zarządzanych stron inter-
netowych, usługi przetwarzania poza siecią lokalną (usługi 
chmury obliczeniowej), usługi zarządzania chmurą oblicze-
niową na rzecz osób trzecich i usługi odzyskiwania zakodo-
wanych danych, pomoc techniczna w dziedzinie informatyki 
i telekomunikacji, usługi inżynieryjne dotyczące technologii 
informacyjnej, profesjonalne doradztwo dotyczące bezpie-
czeństwa komputerowego, usługi przechowywania kom-
puterowego, wynajem i leasing komputerowych nośników 
danych, wynajem i leasing sprzętu, urządzeń i przyrządów 
komputerowych, wypożyczanie i leasing oprogramowania 
komputerowego, świadczenie usług w zakresie utrzymywa-
nia, wsparcia, instalacji i konfiguracji oprogramowania kom-
puterowego, usługi wsparcia komputerowego i odzyskiwa-
nia danych utraconych w wyniku awarii, usługi kolokacji, 
mianowicie udostępnianie obiektów kolokacyjnych w dzie-
dzinie technologii informacyjnej, powielanie i duplikowanie 
danych z systemów komputerowych do innego miejsca, 
jak również bezpieczne przechowywanie i zarządzanie po-
wielonymi kopiami, usługi rozwoju i zarządzania centrum 
danych, obejmujących komputery, serwery komputerowe, 
urządzenia przechowywania danych komputerowych, urzą-
dzenia sieciowe, świadczenie usług wychodzenia z sytuacji 
kryzysowej i zachowania ciągłości działania firmy na rzecz 
osób trzecich w dziedzinie informatyki, komputerów i sie-
ci komputerowych, świadczenie usług komputerowych 
w obiektach tymczasowych lub stałych, usługi planowania 
wszelkich zdarzeń dotyczących komputerów, testowanie 
komputerów, usługi testowania instalacji komputerowych, 
usługi doradcze związane z zarządzaniem ryzykiem w dzie-
dzinie technologii informacyjnej, usługi doradcze w zakre-
sie technicznego zarządzania kryzysowego, usługi doradcze 
i konsultingowe dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(210) 469146 (220) 2017 03 20
(731) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) LE MOULIN BLANC CALVADOS
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe, 
wódki, drinki alkoholowe, nalewki, spirytus.
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(210) 469147 (220) 2017 03 20
(731) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) Jarzębiak JAWORZAŃSKI Rowanberry Vodka 

Jarzębiak charakteryzuje się pomarańczową barwą 
oraz słodkim smakiem i delikatną nutą cierpkości 
charakterystyczną dla owoców jarzębiny.

(531) 05.07.21, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe, 
wódki, drinki alkoholowe, nalewki, spirytus.

(210) 469802 (220) 2017 03 31
(731) POLFA CONSUMER HEALTHCARE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Polfa Consumer Healthcare

(531) 27.05.01, 26.04.03, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
preparaty medyczne, środki sanitarne do celów medycznych, 
dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub 
weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy die-
ty dla ludzi i zwierząt, plastry, opatrunki gipsowe, materia-
ły opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski 
dentystyczne, środki odkażające, antybiotyki, antyseptyki, 
apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, balsamy do użyt-
ku medycznego, bandaże opatrunkowe, biologiczne ho-
dowle tkanek do celów medycznych, biologiczne preparaty 
do celów medycznych, detergenty do celów medycznych, 
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], izotopy do celów 
medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki 
na lekarstwa, leki dla ludzi, leki do celów weterynaryjnych, 
maści do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne 
do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów 
medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryj-
nych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty dia-

gnostyczne, preparaty do sterylizacji, preparaty farmaceu-
tyczne, preparaty witaminowe, przeszczepy [żywe tkanki], 
substancje radioaktywne do celów medycznych, surowice, 
szczepionki, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, wywary do celów farmaceutycz-
nych, zioła lecznicze, 10 aparatura i instrumenty chirurgicz-
ne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy 
kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały 
do zszywania stosowane w chirurgii, materiały do zszywania, 
protezy dentystyczne, urządzenia i instrumenty medyczne, 
35 reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprze-
daż, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż dla 
osób trzecich towarów: produkty farmaceutyczne, medycz-
ne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, 
dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub 
weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy die-
ty dla ludzi i zwierząt, plastry, opatrunki gipsowe, materia-
ły opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski 
dentystyczne, środki odkażające, antybiotyki, antyseptyki, 
apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, balsamy do użyt-
ku medycznego, bandaże opatrunkowe, biologiczne ho-
dowle tkanek do celów medycznych, biologiczne preparaty 
do celów medycznych, detergenty do celów medycznych, 
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], izotopy do celów 
medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki 
na lekarstwa, leki dla ludzi, leki do celów weterynaryjnych, 
maści do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne 
do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów 
medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryj-
nych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty dia-
gnostyczne, preparaty do sterylizacji, preparaty farmaceu-
tyczne, preparaty witaminowe, przeszczepy [żywe tkanki], 
substancje radioaktywne do celów medycznych, surowice, 
szczepionki, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, wywary do celów farmaceutycz-
nych, zioła lecznicze, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środ-
ków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
zaopatrzenia medycznego, 39 transport, pakowanie i skła-
dowanie towarów, organizowanie podróży, dostawa towa-
rów, spedycja, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, 
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, chirurgia 
plastyczna, fizjoterapia, ośrodki zdrowia, placówki rekonwa-
lescencji, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, 
szpitale, usługi dentystyczne, usługi doradcze w zakresie 
zdrowia, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania 
leków recepturowych, usługi klinik medycznych, usługi tera-
peutyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego.

(210) 469912 (220) 2017 04 03
(731) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) musicgo
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, 
komputery i sprzęt przetwarzający dane, magnetyczne no-
śniki danych, optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagra-
niami, urządzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji da-
nych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy 
kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych, od-
twarzacze plików muzycznych lub multimedialnych, odtwa-
rzacze treści audio, wideo lub audiowizualnych, słuchawki 
do urządzeń odtwarzających dźwięk, aparaty fotograficzne, 
mikrofony, głośniki, pamięci zewnętrzne, odtwarzacze nośni-
ków danych, dekodery telewizyjne, dekodery internetowe, 
radioodbiorniki, odbiorniki telewizyjne, 35 usługi polegające 
na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompila-
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cji, transmisji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych infor-
macji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzysta-
niu lub kompilacji danych matematycznych lub statystycznych 
oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, reklama, bada-
nia rynku, usługi pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-
-sprzedaży poprzez telefon i Internet, informacja o działalno-
ści gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, lokalizacji 
obiektów, agencje informacji handlowej, obsługa klientów 
przy wykorzystaniu sieci Internet, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich towarów związanych ze świadczeniem usług 
telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych, roz-
rywkowych: aparaty i przyrządy łącznościowe i telekomuni-
kacyjne, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy, 
wszystkie do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, 
transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, aparaty do na-
grywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku, obrazu lub zako-
dowanych danych, aparaty telewizyjne, hologramy, kompu-
tery, programowane układy elektroniczne do przenoszenia 
danych, programy komputerowe, oprogramowanie kompu-
terowe, dyski, taśmy i drutowe pamięci magnetyczne wszyst-
kie będące magnetycznymi nośnikami danych, karty magne-
tyczne czyste i z zapisem, oprogramowanie komputerowe 
dostarczane z Internetu, publikacje elektroniczne (ściągalne) 
dostarczane w trybie on-line z komputerowej bazy danych 
lub z Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia 
telekomunikacyjne (w tym modemy) umożliwiające połą-
czenie z bazami danych i z Internetem, oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, moduły 
ładowalne z muzyką w formie cyfrowej (ściągalne) dostar-
czane z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły 
ładowalne z muzyką w formie cyfrowej dostarczane z plików 
MP3, odtwarzacze plików MP3, nadajniki i odbiorniki sateli-
tarne, aparaty i przyrządy przywoławcze, radiowe aparaty 
i przyrządy przywoławcze oraz aparaty i przyrządy radiotele-
foniczne, telefony, telefony przenośne i słuchawki telefonicz-
ne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, ada-
ptery do telefonów, telefoniczne zestawy głośnomówiące 
na biurko lub stosowane w samochodach, widełki do samo-
chodowych słuchawek telefonicznych, torby i futerały przy-
stosowane szczególnie do przechowywania i przenoszenia 
mobilnych urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia i ak-
cesoriów elektronicznych, skomputeryzowane organizery 
osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, mode-
my, elektroniczne globalne systemy określania położenia, 
elektroniczne aparaty i przyrządy nawigacyjne i określające 
położenie, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne niż 
do monitorowania in-vivo), aparaty radiowe, elektryczne 
aparaty i przyrządy sterujące, testujące (inne niż do testowa-
nia in-vivo), sygnalizacyjne, kontrolne i do celów dydaktycz-
nych, aparaty i przyrządy optyczne i elektrooptyczne, filmy 
wideo, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryfe-
ryjny zaprojektowany i przystosowany do używania z kom-
puterami, urządzeniami audiowizualnymi oraz sprzętem 
i aparatami do gier elektronicznych, urządzenia umożliwiają-
ce korzystanie z usług transmisji strumieniowej treści audio, 
wideo lub audiowizualnych, urządzenia umożliwiające po-
bieranie treści audio, wideo lub audiowizualnych do pobra-
nia za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, czę-
ści i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 
apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki, banery, 
bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, bluzy, 
bombki, breloczki, chorągiewki, clipboardy, czapki, daszki, 
długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń języko-
wych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane 
na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, galanteria 
odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria 
papierowa, joja, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, 

konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, ko-
szulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, linijki, 
maskotki, materiały biurowe i szkolne, medale, pudełka, na-
klejki i nalepki, notesy, obrusy, ołówki, opakowania na napo-
je, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, pa-
piery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, 
piłki, piórniki, plecaki, płotki, podkładki pod kubki, kieliszki 
i szklanki, podkładki pod mysz, pompony, portfele, postery, 
potykacze, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowe-
rowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsło-
neczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla 
personelu, szale, szaliki, świece, tablice, teczki skórzane, ter-
kotki, termosy, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody per-
fumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i por-
celany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, usługa polegająca na prezentacji ofert 
usług internetowych w zakresie reklamy, usług doradczych 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, usługi w zakresie dystrybucji i promocji kontentu 
muzycznego i audiowizualnego, sprzedaż twórczości mu-
zycznej i audiowizualnej, usługi związane z promowaniem 
twórczości muzycznej i audiowizualnej, zarządzanie działalno-
ścią artystyczną, prezentowanie ofert usług transmisji strumie-
niowej treści audio, wideo lub audiowizualnych, prezentowa-
nie ofert usług udostępniania treści audio, wideo lub 
audiowizualnych do pobrania za pośrednictwem sieci komu-
nikacji elektronicznej, w tym Internetu i sieci telekomunika-
cyjnych, pośrednictwo w zawieraniu umów na świadczenie 
usług transmisji strumieniowej treści audio, wideo lub audio-
wizualnych, pośrednictwo na świadczenie usług udostęp-
niania treści audio, wideo lub audiowizualnych do pobrania 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, informa-
cja o powyższych usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, 
usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwie-
niu: zlecania usług, świadczenia usług, zawierania umów, 
umów pośrednictwa, umów kupna-sprzedaży, wykonywa-
nia umów, usługa polegająca na prezentacji ofert usług tele-
komunikacyjnych, usług łączności elektronicznej oraz usług 
internetowych w zakresie telekomunikacji, usługi w zakresie: 
rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku i ob-
razu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, 
telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, 
usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, te-
lefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez Internet, telefakso-
wej, ustalania taryf i opłat, obsługi satelitów i przekazów sateli-
tarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania 
dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w zakresie: poczty elektro-
nicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, tele-
fonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi 
w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych oraz 
transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania 
i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzysta-
niem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi 
w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych 
urządzeń telekomunikacyjnych, informacja o telekomunika-
cji, usługach telekomunikacyjnych, elektronicznych i interne-
towych, przesyłanie informacji, gromadzenie i rozpowszech-
nianie wiadomości poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć 
telewizyjną, satelitarną i Internet, agencje informacyjne w za-
kresie wiadomości i aktualności, elektroniczny serwis infor-
macji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu 
baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektro-
nicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi 
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rozpowszechniania i transmisji treści audio, wideo lub audio-
wizualnych do pobrania za pośrednictwem sieci komunikacji 
elektronicznej, w tym Internetu i sieci telekomunikacyjnych, 
usługi transmisji strumieniowej treści audio, wideo lub au-
diowizualnych, 41 usługi w zakresie nauczania poprzez tele-
fon, Internet, radio i telewizję, informacja o nauczaniu, kształ-
ceniu, rozrywce, działalności sportowej i kulturalnej, usługa 
polegająca na prezentacji ofert usług doradczych w zakresie 
edukacji i kształcenia, usługi w zakresie rozrywki, usługi w za-
kresie działalności kulturalnej, publikacja twórczości muzycz-
nej i audiowizualnej, usługi polegające na prezentowaniu 
treści audio, wideo lub audiowizualnych zawarte w tej klasie, 
informacja o powyższych usługach, 45 licencjonowanie wła-
sności intelektualnej, obrót własnością intelektualną, usługa 
polegająca na prezentacji ofert licencji na przedmioty wła-
sności intelektualnej, informacja o powyższych usługach.

(210) 471278 (220) 2017 05 07
(731) ŁABNO TOMASZ, Tarnów
(540) Baby.pl

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.17, 24.17.01, 29.01.12
(510), (511) 10 materace ortopedyczne, materace ortope-
dyczne zapobiegające tworzeniu odleżyn, prześcieradła 
ochronne, poduszki ortopedyczne, urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, 20 materace, poduszki, meble, 
łóżeczka, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, 
inne niż pościel, pościel dla niemowląt [inna niż bielizna po-
ścielowa], maty do przebierania dzieci, kojce dla niemowląt, 
przewijaki, poduszki ciążowe, poduszki do siedzenia, po-
duszki do karmienia niemowląt, nakładki na materace, przy-
rządy do kąpieli - leżaczki, 21 materacyki z gąbki do kąpieli 
niemowląt, gąbki toaletowe, gąbki do pielęgnacji (ciała, dzie-
ci), akcesoria do pielęgnacji dzieci, wanienki dla niemowląt, 
gąbki z frotką do mycia ciała, 24 ochraniacze na materace, 
koce do łóżeczek dziecięcych, koce na materace, baldachi-
my, kołdry, rękawice do mycia frotowe, rękawice do my-
cia gąbkowe, 25 okrycia kąpielowe, 28 zabawki dla dzieci 
i niemowląt, zabawki edukacyjne, zabawki do wanny, maty 
do zabawy dla dzieci, 35 internetowy punkt informacyjny dla 
rodziców, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
sprzedaży on-line/sklepu internetowego artykułów dla dzie-
ci, niemowląt i kobiet obejmujących: materace do spania, na-
kładki na materace, poduszki anatomiczne, poduszki do kar-
mienia, poduszki ciążowe, akcesoria do pielęgnacji i kąpieli, 
rękawice do kąpieli, gąbki kąpielowe, myjki frotowe, mate-
race do kąpieli, siedziska do kąpieli z gąbki, maty do prze-
wijania, meble dziecięce z miękkich tworzyw, łóżeczka, 
pościel, materace ortopedyczne zapobiegające tworzeniu 
odleżyn, prześcieradła ochronne, poduszki ortopedyczne, 
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, zabawki, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, organizowanie targów w celach reklamowych 
lub handlowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlo-
wych, zaopatrzenie osób trzecich (zakupy produktów i usług 
dla innych przedsiębiorstw), handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenc-
kiej], również z wykorzystaniem narzędzi informatycznych 
lub poprzez Internet.

(210) 471575 (220) 2017 05 12
(731) TRITT KRZYSZTOF KT TRADE, Gowarzewo
(540) ZMOTORYZOWANI

(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.04
(510), (511) 7 dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wycią-
gania], łańcuchy do podnośników [części maszyn], narzędzia 
[części maszyn], pasy do podnośników, podnośniki [urzą-
dzenia], podnośniki [windy], podnośniki do wagonów kole-
jowych, podnośniki pneumatyczne, smarownice [części ma-
szyn], uchwyty [części maszyn], urządzenia podnośnikowe, 
9 alarmy dźwiękowe, diody świecące [LED], drogowe światła 
sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], ekrany wideo, 
elektroniczne tablice wyświetlające, elektryczne ściemnia-
cze światła, hologramy, instalacje elektryczne, interaktywne 
tablice elektroniczne, kamery wideo, komputery przenośne 
[podręczne], materiały na przewody instalacji elektrycznych 
[kable], końcówki [elektryczność] mechaniczne, nadajniki [te-
lekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, obudo-
wy głośników, odbiorniki audiowizualne, sygnalizacja świetl-
na lub mechaniczna, pamięci zewnętrzne USB, symulatory 
do sterowania i kontroli pojazdów, tablice sygnalizacyjne, 
świetlne lub mechaniczne, urządzenia do automatycznego 
kierowania do pojazdów, urządzenia monitorujące, elek-
tryczne, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery 
pokładowe], urządzenia systemu GPS,wskaźniki elektronicz-
ne emitujące światło, znaki drogowe świecące lub mecha-
niczne, znaki nawigacyjne świetlne, znaki świecące, 11 lampy 
bezpieczeństwa, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, 
oprawki do lamp elektrycznych, oświetlenie do motocykli, 
reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, reflektory samo-
chodowe, rozpraszacz światła, rurowe lampy wyładowcze 
[elektryczne] do oświetlenia, światła do pojazdów, światła 
rowerowe, urządzenia do oświetlania m pomocą diod elek-
troluminescencyjnych [LED], urządzenia i instalacje oświetle-
niowe, żarniki do lamp elektrycznych, żarówki do kierunkow-
skazów w pojazdach, żarówki oświetleniowe.

(210) 471578 (220) 2017 05 12
(731) TRITT KRZYSZTOF KT TRADE, Gowarzewo
(540) TT TT TECHNOLOGY

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.01, 26.03.05, 26.03.06, 26.03.18, 
26.04.06, 26.04.09

(510), (511) 7 dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wycią-
gania], łańcuchy do podnośników [części maszyn], narzędzia 
[części maszyn], pasy do podnośników, podnośniki [urzą-
dzenia], podnośniki [windy], podnośniki do wagonów kole-
jowych, podnośniki pneumatyczne, smarownice [części ma-
szyn], uchwyty [części maszyn], urządzenia podnośnikowe, 
9 alarmy dźwiękowe, diody świecące [LED], drogowe światła 
sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], ekrany wideo, 
elektroniczne tablice wyświetlające, elektryczne ściemnia-
cze światła, hologramy, instalacje elektryczne, interaktywne 
tablice elektroniczne, kamery wideo, komputery przenośne 
[podręczne], materiały na przewody instalacji elektrycznych 
[kable], końcówki [elektryczność] mechaniczne, nadajniki [te-
lekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, obudo-
wy głośników, odbiorniki audiowizualne, sygnalizacja świetl-
na lub mechaniczna, pamięci zewnętrzne USB, symulatory 
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do sterowania i kontroli pojazdów, tablice sygnalizacyjne, 
świetlne lub mechaniczne, urządzenia do automatycznego 
kierowania do pojazdów, urządzenia monitorujące, elek-
tryczne, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery 
pokładowe], urządzenia systemu GPS, wskaźniki elektronicz-
ne emitujące światło, znaki drogowe świecące lub mecha-
niczne, znaki nawigacyjne świetlne, znaki świecące, 11 lampy 
bezpieczeństwa, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, 
oprawki do lamp elektrycznych, oświetlenie do motocykli, 
reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, reflektory samo-
chodowe, rozpraszacz światła, rurowe lampy wyładowcze 
[elektryczne] do oświetlenia, światła do pojazdów, światła 
rowerowe, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elek-
troluminescencyjnych [LED], urządzenia i instalacje oświetle-
niowe, żarniki do lamp elektrycznych. żarówki do kierunkow-
skazów w pojazdach, żarówki oświetleniowe.

(210) 471580 (220) 2017 05 12
(731) ZATORA HALINA ZATORA, Wrocław
(540) Zatora
(510), (511) 28 czujniki brania [sprzęt wędkarski], haczyki 
wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, podbieraki dla wędka-
rzy, proce [artykuły sportowe), siatki do sportów, spławiki 
wędkarskie, sprzęt wędkarski, sztuczne przynęty wędkar-
skie, wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, wędki, wskaźniki 
brania [sprzęt wędkarski], zabawki, zabawki dla zwierząt do-
mowych, zabawki wypchane, zapachowe przynęty do ło-
wiectwa i wędkarstwa, żyłki wędkarskie, 35 pokazy towarów, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publiko-
wanie tekstów reklamowych, reklama, rozpowszechnianie 
reklam, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług 
dla innych przedsiębiorstw], wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie za-
mówień handlowych.

(210) 471828 (220) 2017 05 17
(731) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa
(540) Warszawska OPERA Kameralna

(531) 01.03.01, 26.03.01, 26.03.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 
29.01.07

(510), (511) 41 spektakle na żywo, rozrywka [widowiska], 
prowadzenie koncertów, orkiestry (usługi - ), organizowanie 
spektakli [impresariat].

(210) 471831 (220) 2017 05 17
(731) CAKKO TEKSTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska

(540) HIGHLANDER
(510), (511) 25 obuwie w tym buty sznurowane, buty 
na rzepy, boty, botki, przeciwdeszczowe w tym gumowe 
kalosze, buty sportowe w tym narciarskie, piłkarskie, lekko-
atletyczne, do golfa, wspinaczkowe, kolarskie, trampki, te-
nisówki, korki, biegowe z kolcami, gimnastyczne, taneczne, 
rekreacyjne, pantofle, sandały, kozaki, buty na obcasie, buty 
robocze, buty wizytowe, plażowe, trzewiki, glany, sztyblety, 
trapery, mokasyny, do codziennego użytku, dla niemow-
ląt, dla dzieci, wojskowe, półbuty, baletki, balerinki, japonki, 
klapki, laczki, kapcie, kierpce, ciżemki, chodaki, drewniaki, ko-
turny, espadryle oraz inne rodzaje obuwia, cholewki do obu-
wia, wkładki do butów, getry, nakrycia głowy w tym czapki, 
kapelusze i jego odmiany, tupecik, kaszkiet, bejsbolówka, 
dżokejka, beret, kucharska, garnizonowa, studencka, jarmuł-
ka, pilotka, maciejówka, papacha, czepek pływacki, opaski 
na głowę, chusty, apaszki, termoaktywne nakrycia głowy, 
skórzane nakrycia głowy, daszki w tym daszki przeciwsło-
neczne, mitry, sportowe nakrycia głowy, nakrycia głowy dla 
rybaków, odzież męska, damska, dziecięca w tym wieczo-
rowa, futrzana, rekreacyjna, dżinsowa, robocza, codzienna, 
sportowa, przeciwdeszczowa, tkana, skórzana, nocna, ter-
moizolacyjna, z imitacji skóry, dla małych dzieci, wojskowa, 
odzież w tym marynarki, garnitury, spodnie, sukienki, spódni-
ce, spodenki, kamizelki, palta, płaszcze, peleryny, futra, kurtki, 
poszetki, bluzki, kaptury, swetry, pulowery, fartuchy, odzież 
niemowlęca, odzież dziecięca, golfy, szorty, skafandry, kom-
binezony, kostiumy kąpielowe, slipy, halki, pończochy, skar-
pety, rajstopy, rękawiczki, szale, opaski, apaszki, krawaty, pa-
ski do odzieży, wstawki do odzieży, bielizna osobista męska, 
bielizna osobista damska, koszule męskie i damskie, podko-
szulki, piżamy, legginsy, 35 organizowanie targów i wystaw 
handlowych, agencje importowo- eksportowe, agencje in-
formacji handlowej, agencje reklamowe, dekoracja wystaw 
sklepowych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, 
druków, prospektów, broszur, katalogów, ulotek, wymienio-
ne usługi w zakresie i w związku z usługami branży odzie-
żowej i obuwniczej, zarządzanie i administrowanie w dzia-
łalności handlowej, zgromadzenie towarów umożliwiające 
klientom oglądanie i nabywanie w sklepach detalicznych 
i hurtowniach z towarami branży odzieżowej i obuwniczej, 
organizowanie pokazów towarów, usługi pośrednictwa 
w handlu, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku 
z towarami branży odzieżowej i obuwniczej, usługi sprzeda-
ży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z ar-
tykułami branży odzieżowej i obuwniczej, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej za pomocą katalogów w związku z to-
warami branży odzieżowej i obuwniczej, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w związku z nakryciami głowy, zwią-
zane z prowadzeniem działalności handlowej w tym pośred-
nictwo w zawieraniu umów kupna sprzedaży ww. towarów, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych w tym prze-
syłanie handlowej informacji tekstowej i obrazowej dzięki 
środkom masowego przekazu w tym radia, telewizji, sieci 
internetowej, usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni, 
w których zgromadzono na rzecz osób trzecich różne towa-
ry, takie jak: ubiory, bielizna, buty, nakrycia głowy, torby, sza-
liki, swetry i inne towary wyżej wymieniane, komputerowe 
zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych 
do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie 
w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi.
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(210) 471846 (220) 2017 05 18
(731) POLBRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) # Jestem Fachowcem Polbruk

(531) 24.17.05, 24.17.09, 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 19 elementy betonowe dla drogownictwa oraz 
budownictwa ogólnego: kostka brukowa, płyty brukowe, 
płyty tarasowe, kształtki, obrzeża, krawężniki, palisady, mur-
ki, 37 budownictwo ogólne, usługi budowlane, remontowe, 
budowa nawierzchni dróg, chodników, roboty brukarskie.

(210) 471862 (220) 2017 05 18
(731) JAVA COFFEE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GOOD COFFEE IS A HUMAN RIGHT
(510), (511) 11 elektryczne ekspresy do kawy, 16 filtry pa-
pierowe do kawy, 30 kawa, kawa aromatyzowana, kawa nie-
palona, kawa liofilizowana, kawa czekoladowa, kawa mielo-
na, kawa nienaturalna, kawa słodowa, kawa bezkofeinowa, 
kawa rozpuszczalna, torebki z kawą, kapsułki z kawą, kawa 
w formie parzonej, kawa w formie mielonej, kawa w postaci 
ziaren, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, kawa herbata 
kakao i namiastki tych towarów, kawa palona w proszku gra-
nulowana lub w napojach, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
z związku z kawą.

(210) 471876 (220) 2017 05 19
(731) CASINOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CASINO WarsaW

(531) 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do gier kom-
puterowych i telewizyjnych, 28 automaty do gier losowych, 
do gier zręcznościowych, do gier komputerowych, automa-
ty do gier na żetony lub na monety, aparaty uruchamiane 
poprzez wrzucenie monety lub żetonu, urządzenia do gier 
komputerowych i telewizyjnych, urządzenia do prowadzenia 
loterii, videoloterii i zakładów wzajemnych, 41 usługi prowa-
dzenia kasyn gry, obsługa sal gier na pieniądze, prowadzenie 
klubów rozrywki, organizowanie loterii, prowadzenie klubów 
nocnych, obsługa salonów gier, organizowanie przyjęć, or-
ganizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
organizowanie totalizatorów, loterii, prowadzenie zakładów 
wzajemnych, bukmacherstwo, publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe w formie papierowej, multimedialnie i za po-
średnictwem Internetu, planowanie rozrywki, informacja 
o imprezach rozrywkowych, 43 usługi prowadzenia restau-
racji, kawiarni, barów, hoteli, pensjonatów, usługi rezerwacji 
hoteli i miejsc noclegowych, przygotowywanie dań na za-
mówienie, catering.

(210) 471976 (220) 2017 05 22
(731) POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) INNVENTO
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, 
pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego 
przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, wsparcie 
w dziedzinie promocji biznesu, wsparcie w dziedzinie or-
ganizacji przedsiębiorstwa, wsparcie i doradztwo w zakre-
sie zarządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, 
doradztwo w zakresie administrowania i zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, obsługa administracyjna firm na zle-
cenie, administrowanie dotyczące planowania działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie administracji biurowej [dla 
osób trzecich], usługi księgowe i rachunkowe, 36 pozyski-
wanie funduszy dla rozwoju nowych technologii, konsulta-
cje finansowe w sektorze energetyki, konsultacje dotyczące 
finansowania projektów energetycznych, pośrednictwo 
w zakresie inwestycji finansowych w firmy energetyczne, 
wynajem powierzchni biurowej, 41 usługi edukacyjne doty-
czące nowych technologii w zakresie pozyskiwania energii 
cieplnej, publikowanie i wydawanie prac naukowych związa-
nych z nowymi technologiami pozyskiwania energii cieplnej, 
szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w technologii wierce-
nia, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu 
i nowych technologii pozyskiwania energii cieplnej, usługi 
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie sprzedaży paliw, paliw 
gazowych, gazu ziemnego oraz ropy naftowej i produktów 
ropopochodnych i energetycznych oraz pojazdów, w zakre-
sie badania rynku i opinii publicznej, w zakresie przetwarza-
nia danych i zarządzania nimi, usługi edukacyjne i szkolenio-
we w zakresie usług finansowych oraz ubezpieczeniowych, 
w zakresie usług budowlanych i instalacyjnych, usługi eduka-
cyjne i szkoleniowe w zakresie montażu i naprawy instalacji 
grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, w zakresie obsługi 
i naprawy pojazdów, w zakresie usług stacji paliw i autogazu, 
w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, 
w zakresie budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów, 
w zakresie wykonywania robót budowlanych obiektów 
liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elek-
trotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych, usługi 
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie dystrybucji i przesyłu 
paliw, energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu płynnego i pro-
duktów ropopochodnych i gazopochodnych, w zakresie 
transportu poprzez rurociągi, usługi edukacyjne i szkole-
niowe w zakresie bezzbiornikowego magazynowania gazu 
ziemnego i składowania odpadów w złożach, w zakresie 
wytwarzania energii, w zakresie przetwarzania gazu ziem-
nego oraz ropy naftowej i produktów jej rafinacji, w zakresie 
wytwarzania produktów rafinacji, w zakresie wytwarzania 
paliw, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie produkcji 
ciepła, w zakresie badań, prac badawczych i ekspertyz na-
ukowych i technicznych oraz projektowania inżynierskiego, 
budowlanego i technologicznego, w zakresie planowania 
urbanistycznego, w zakresie poszukiwań geologicznych, 
w szczególności ropy naftowej i gazu ziemnego, w zakresie 
usług geodezyjnych i kartograficznych, 42 badania techno-
logiczne, doradztwo technologiczne, analizy w zakresie in-
żynierii technologicznej, doradztwo w zakresie realizowania 
projektów technologicznych, przygotowywanie raportów 
dotyczących badań technologicznych, opracowywanie 
nowych technologii dla osób trzecich, usługi inżynieryjne 
w dziedzinie technologii energetycznej, usługi w zakresie 
udzielania informacji technologicznych, usługi w zakresie te-
stów bezpieczeństwa technologicznego, usługi doradztwa 
w dziedzinie rozwoju technologicznego, doradztwo tech-
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nologiczne w zakresie produkcji i używania energii, usługi 
doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania 
energii alternatywnych, doradztwo związane z usługami 
technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i ener-
gię, analizy technologiczne związane z zapotrzebowaniem 
na energię i prąd osób trzecich, audyt energetyczny, bada-
nia w dziedzinie energii, profesjonalne doradztwo związane 
z zachowaniem energii, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania do zarządzania energią, prowadzenie ba-
dań i opracowywanie projektów technicznych, związane 
z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, udzielanie 
informacji związanych z badaniami i opracowaniami projek-
tów technicznych dotyczących wykorzystywania natural-
nych źródeł energii, 45 doradztwo prawne, licencjonowanie 
praw autorskich, usługi prawne w zakresie licencjonowania 
patentów, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych, usługi prawne związane z eksploatacją praw wła-
sności intelektualnej.

(210) 471977 (220) 2017 05 22
(731) POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) InnVento

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.04
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, 
pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego 
przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, wsparcie 
w dziedzinie promocji biznesu, wsparcie w dziedzinie or-
ganizacji przedsiębiorstwa, wsparcie i doradztwo w zakre-
sie zarządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, 
doradztwo w zakresie administrowania i zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, obsługa administracyjna firm na zle-
cenie, administrowanie dotyczące planowania działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie administracji biurowej [dla 
osób trzecich], usługi księgowe i rachunkowe, 36 pozyski-
wanie funduszy dla rozwoju nowych technologii, konsulta-
cje finansowe w sektorze energetyki, konsultacje dotyczące 
finansowania projektów energetycznych, pośrednictwo 
w zakresie inwestycji finansowych w firmy energetyczne, 
wynajem powierzchni biurowej, 41 usługi edukacyjne doty-
czące nowych technologii w zakresie pozyskiwania energii 
cieplnej, publikowanie i wydawanie prac naukowych związa-
nych z nowymi technologiami pozyskiwania energii cieplnej, 
szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w technologii wierce-
nia, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu 
i nowych technologii pozyskiwania energii cieplnej, usługi 
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie sprzedaży paliw, paliw 
gazowych, gazu ziemnego oraz ropy naftowej i produktów 
ropopochodnych i energetycznych oraz pojazdów, w zakre-
sie badania rynku i opinii publicznej, w zakresie przetwarza-
nia danych i zarządzania nimi, usługi edukacyjne i szkolenio-
we w zakresie usług finansowych oraz ubezpieczeniowych, 
w zakresie usług budowlanych i instalacyjnych, usługi eduka-
cyjne i szkoleniowe w zakresie montażu i naprawy instalacji 
grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, w zakresie obsługi 
i naprawy pojazdów, w zakresie usług stacji paliw i autogazu, 
w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, 
w zakresie budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów, 
w zakresie wykonywania robót budowlanych obiektów 
liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elek-
trotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych, usługi 

edukacyjne i szkoleniowe w zakresie dystrybucji i przesyłu 
paliw, energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu płynnego i pro-
duktów ropopochodnych i gazopochodnych, w zakresie 
transportu poprzez rurociągi, usługi edukacyjne i szkole-
niowe w zakresie bezzbiornikowego magazynowania gazu 
ziemnego i składowania odpadów w złożach, w zakresie 
wytwarzania energii, w zakresie przetwarzania gazu ziem-
nego oraz ropy naftowej i produktów jej rafinacji, w zakresie 
wytwarzania produktów rafinacji, w zakresie wytwarzania 
paliw, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie produkcji 
ciepła, w zakresie badań, prac badawczych i ekspertyz na-
ukowych i technicznych oraz projektowania inżynierskiego, 
budowlanego i technologicznego, w zakresie planowania 
urbanistycznego, w zakresie poszukiwań geologicznych, 
w szczególności ropy naftowej i gazu ziemnego, w zakresie 
usług geodezyjnych i kartograficznych, 42 badania techno-
logiczne, doradztwo technologiczne, analizy w zakresie in-
żynierii technologicznej, doradztwo w zakresie realizowania 
projektów technologicznych, przygotowywanie raportów 
dotyczących badań technologicznych, opracowywanie 
nowych technologii dla osób trzecich, usługi inżynieryjne 
w dziedzinie technologii energetycznej, usługi w zakresie 
udzielania informacji technologicznych, usługi w zakresie te-
stów bezpieczeństwa technologicznego, usługi doradztwa 
w dziedzinie rozwoju technologicznego, doradztwo tech-
nologiczne w zakresie produkcji i używania energii, usługi 
doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania 
energii alternatywnych, doradztwo związane z usługami 
technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i ener-
gię, analizy technologiczne związane z zapotrzebowaniem 
na energię i prąd osób trzecich, audyt energetyczny, bada-
nia w dziedzinie energii, profesjonalne doradztwo związane 
z zachowaniem energii, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania do zarządzania energią, prowadzenie ba-
dań i opracowywanie projektów technicznych, związane 
z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, udzielanie 
informacji związanych z badaniami i opracowaniami projek-
tów technicznych dotyczących wykorzystywania natural-
nych źródeł energii, 45 doradztwo prawne, licencjonowanie 
praw autorskich, usługi prawne w zakresie licencjonowania 
patentów, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych, usługi prawne związane z eksploatacją praw wła-
sności intelektualnej.

(210) 472000 (220) 2017 05 23
(731) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) APA
(510), (511) 9 przekładniki niskonapięciowe.

(210) 472014 (220) 2017 05 23
(731) FUNDACJA KOŹMIŃSKICH, Warszawa
(540) Fundacja Koźmińskich

(531) 03.01.01, 03.01.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 41 coaching w zakresie życia osobistego (life cho-
aching), doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradz-
two szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie 
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szkoleń biznesowych, doradztwo zawodowe [edukacja], do-
radztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edu-
kacyjne], edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne, organizacja 
i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja i prze-
prowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowa-
dzanie warsztatów i seminariów w zakresie samoświadomości, 
organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja konkursów 
edukacyjnych, organizacja seminariów, organizacja warsztatów 
i seminariów, organizowanie seminariów związanych z edukacją.

(210) 472064 (220) 2017 05 24
(731) ALEXANDER NUT GROUP HOLDING GMBH, 

Hannover, DE
(540) Chwila zapomnienia
(510), (511) 29 przekąski ziemniaczane wytworzone w procesie 
tłoczenia, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, paluszki 
ziemniaczane, rodzynki, orzechy laskowe przetworzone, orzechy 
ziemne, preparowane orzechy nerkowca, solone orzechy ner-
kowca, preparowane orzeczy pistacjowe, migdały przetworzone, 
orzechy suszone, orzechy prażone, orzechy pieczone, orzechy 
solone, orzechy przyprawione, przekąski na bazie orzechów, 
orzechy prażone, orzechy preparowane, orzechy z przyprawami, 
powlekane orzeszki ziemne, powlekane orzechy laskowe, powle-
kane orzechy pistacjowe, mieszanki orzechów (do chrupania), 
suszone owoce, przekąski na bazie owoców, 30 przekąski zbożo-
we, przekąski ryżowe, przekąski na bazie pszenicy, przekąski ku-
kurydziane, krakersy solone, słone paluszki, słone precle, przekąski 
w formie precli, orzechy w polewie jako wyroby cukiernicze.

(210) 472382 (220) 2017 05 31
(731) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) ENSILAGE

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 substancje chemiczne do stosowania jako do-
datki do kiszonki, mieszanki koncentratów bakteryjnych jako 
dodatki do kiszonki [inne niż do użytku medycznego lub we-
terynaryjnego], nawozy i produkty chemiczne przeznaczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze.

(210) 472416 (220) 2017 06 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE CENTER CRACOW 

JANUSZ NOWOSAD, LESZEK KOSZAŁKA 
SPÓŁKA JAWNA, Kraków

(540) ALTAR WINE VINO DE MISA WINO MSZALNE Christus 
Rex Vinum Missae

(531) 26.04.02, 26.04.04, 05.13.06, 11.03.01, 11.03.25, 24.13.02, 
24.13.22, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 33  wina mszalne.

(210) 472454 (220) 2017 06 01
(731) SILESIA FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Będzin
(540) Silesia Farm

(531) 03.11.02, 26.02.01, 26.11.03, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyj-
ne, kosmetyki dla dzieci i niemowląt, kosmetyki do pielęgna-
cji skóry, kosmetyki do włosów, kremy, emulsje, żele, balsa-
my, toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, kosmetyki 
do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, dez-
odoranty, środki toaletowe, kosmetyki wyszczuplające, ko-
smetyki ujędrniające skórę, mydła, olejki eteryczne, środki 
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, środki 
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki 
odświeżające powietrze, środki czystości, 5 produkty far-
maceutyczne, leki, preparaty medyczne, preparaty ziołowe 
i napary do celów leczniczych, leki ziołowe, leki pomocnicze 
i wspierające leczenie, suplementy diety i preparaty diete-
tyczne, suplementy diety do celów leczniczych, produkty 
i substancje dietetyczne, dietetyczne środki odżywcze, żyw-
ność dietetyczna, żywność dla niemowląt, środki odżyw-
cze do celów leczniczych, materiały opatrunkowe, środki 
odkażające, preparaty i artykuły dentystyczne, preparaty 
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły weterynaryjne, 
środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, der-
mokosmetyki, kosmetyki o działaniu leczniczym, kosmetyki 
o działaniu leczniczym dla dzieci i niemowląt, maści, balsa-
my, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych 
i medycznych, środki sanitarne stosowane w lecznictwie 
i higienie osobistej, suplementy diety w postaci napojów 
bezalkoholowych do celów niemedycznych, odświeżacze 
powietrza, 35 usługi w zakresie prowadzenia aptek, usługi 
w zakresie prowadzenie aptek internetowych, usługi sprze-
daży, sprzedaż w sklepach hurtowniach oraz za pośrednic-
twem Internetu (sklepy internetowe on-line), sprzedaż wy-
syłkowa, sprzedaż w systemie telezakupów następujących 
towarów: kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne, 
kosmetyki dla dzieci i niemowląt, kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, kosmetyki do włosów, kremy, emulsje, żele, balsamy, 
toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, kosmetyki 
do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, dez-
odoranty, środki toaletowe, kosmetyki wyszczuplające, ko-
smetyki ujędrniające skórę, mydła, olejki eteryczne, środki 
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, środki 
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, odświe-
żacze powietrza, środki czystości, produkty farmaceutyczne, 
leki, wyroby medyczne, preparaty ziołowe i napary do celów 
leczniczych, leki ziołowe, leki pomocnicze i wspierające le-
czenie, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplemen-
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ty diety do celów leczniczych, produkty i substancje diete-
tyczne, dietetyczne środki odżywcze, żywność dietetyczna, 
żywność dla niemowląt, środki odżywcze do celów leczni-
czych, materiały opatrunkowe, środki odkażające, preparaty 
i artykuły dentystyczne, preparaty i artykuły higieniczne, 
preparaty i artykuły weterynaryjne, środki do zwalczania ro-
bactwa, fungicydy, herbicydy, dermokosmetyki, kosmetyki 
o działaniu leczniczym, kosmetyki o działaniu leczniczym 
dla dzieci i niemowląt, maści, balsamy, kremy, emulsje, pły-
ny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, środki 
sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, su-
plementy diety w postaci napojów bezalkoholowych do ce-
lów niemedycznych, sprzęt medyczny, aparatura, urządze-
nia i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne 
i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, materiały chirur-
giczne, protezy i sztuczne implanty, urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii, akcesoria wspomagające współżycie seksual-
ne, prezerwatywy, aparaty do słuchu, artykuły do karmienia, 
smoczki, ściągarki do mleka, aparaty do karmienia piersią, 
meble i pościel do celów medycznych, odzież medyczna, 
pończochy przeciwżylakowe, aparaty do masażu, inhala-
tory, termometry do celów medycznych, ciśnieniomierze 
do użytku medycznego, pojemniki do podawania leków, 
odzież, obuwie, gry, zabawki, biżuteria, artykuły włókienni-
cze, naczynia, artykuły kuchenne, artykuły oświetleniowe, 
artykuły sanitarne, akcesoria skórzane i skóropodobne, ar-
tykuły piśmienne, książki, publikacje, sprzęt elektroniczny, 
programy komputerowe, sprzęt i akcesoria komputerowe, 
artykuły sportowe, artykuły spożywcze, napoje, piwo, wody 
mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owo-
cowe i soki owocowe, syropy, preparaty do produkcji na-
pojów, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne napoje 
dla sportowców, bezmleczne substytuty mleka jako napo-
je, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie 
działalności handlowej, prace biurowe, doradztwo handlo-
we, promocja sprzedaży, agencje importowo-eksportowe, 
poszukiwanie partnerów handlowych, tworzenie przedsta-
wicielstw handlowych, pośrednictwo handlowe, informacja 
handlowa, promocja sprzedaży, wdrażanie produktów na ry-
nek, pokazy towarów, organizowanie giełd, targów, aukcji, 
przetargów, imprez handlowych, organizowanie wystaw 
w celach handlowych i/lub reklamowych, organizacja sta-
nowisk na targach handlowych, doradztwo w zakresie orga-
nizowania i prowadzenia działalności handlowej i gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością handlową, 
informacja o działalności gospodarczej, usługi pozyskiwania, 
opracowywania i udostępniania danych i informacji o przed-
siębiorstwach i o działalności gospodarczej, ekspertyzy 
w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacal-
ności, analizy kosztów, usługi w zakresie badania rynku i opi-
nii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych 
i analiz rynkowych, usługi audytorskie, księgowe i rachunko-
we, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach 
komputerowych, archiwizacja dokumentów metodami elek-
tronicznymi i tradycyjnymi, administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, usługi zarządzania sprzedażą, 
usługi w zakresie porównywania cen, promocyjne usługi 
handlowe i usługi informacji handlowej dla konsumentów, 
dekoracja wystaw sklepowych, pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń i reklam, publikowanie tekstów reklamowych, roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych oraz materiałów 
reklamowych.

(210) 472490 (220) 2017 06 02
(731) VITHEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Stylistic salon system

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.13, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 3 kosmetyki do manicure i pedicure, 8 akcesoria 
do wykonywania manicure i pedicure, urządzenia elektrycz-
ne: frezarki, 11 urządzenia elektryczne: lampy UV/LED, steryli-
zatory, lampy.

(210) 472589 (220) 2017 06 05
(731) Viacom International Inc., Nowy Jork, US
(540) Rycerka, Nella
(510), (511) 3 szampony, mydła, pasty do zębów, odżywki 
do włosów, tusze do rzęs, cienie do powiek, pomadki do ust, 
błyszczyki do ust, balsamy do ust, puder do makijażu, pre-
paraty do usuwania makijażu, kredki do oczu, kredki ko-
smetyczne, podkłady do makijażu, róż kosmetyczny, cienie 
kosmetyczne, korektory do makijażu, nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji jamy ustnej i ust, kosmetyki do ciała, lotony 
do celów kosmetycznych, kremy kosmetyczne, dezodoranty 
osobiste, preparaty kosmetyczne do kąpieli, perfumy, woda 
kolońska, 16 druki, w tym papier listowy, notatniki z luźny-
mi kartkami, serie książek beletrystycznych, książki humory-
styczne, komiksy, kalkomanie, materiały piśmienne w postaci 
naklejek i nalepek, nieelektryczne karty handlowe, papier 
do pisania, plakaty, foldery, ołówki, długopisy, kalendarze, 
18 parasolki, torby na zakupy, plecaki, torby na ramię, tor-
by kurierskie, torebki damskie, portfele i portmonetki, torby 
sportowe, torby podróżne na ubrania, tornistry szkolne, sa-
kiewki nie z metali szlachetnych, torby turystyczne, torby pla-
żowe, 25 kostiumy kąpielowe, płaszcze kąpielowe, stroje pla-
żowe, paski odzieżowe, szorty, żakiety ubraniowe, płaszcze, 
skarpetki, obuwie, chusty, swetry, kostiumy na helloween, 
kostiumy na maskarady, stroje sceniczne i kostiumy posta-
ci, odzież, rękawiczki, stroje gimnastyczne, nauszniki, szale, 
piżamy, kalesony, koszule, bielizna wchłaniająca pot, stroje 
narciarskie, spodnie, daszki osłaniające przed słońcem, szelki, 
kołnierzyki, bielizna, podkoszulki, kombinezony, nakrycia gło-
wy, 28 gry i zabawki, karty do gry, gry w rzutki i strzałki, lalki, 
zabawki nadmuchiwane, zabawki pluszowe, pluszowe misie, 
zabawki ruchome oraz akcesoria do nich, gry automatyczne 
inne niż telewizyjne, urządzenia do gier elektronicznych in-
nych niż telewizyjne, wolnostojące urządzenia do gier elek-
tronicznych z zastosowaniem CD-romów, gry automatyczne 
lub na żetony, artykuły sportowe, kije golfowe, piłki do gier, 
małe piłki do gier, piłki baseballowe, piłki futbolowe, desko-
rolki, kije baseballowe, ozdoby choinkowe (z wyjątkiem ar-
tykułów oświetleniowych i słodyczy), 41 usługi rozrywkowe 
w formie lunaparków oraz parków rozrywki z przejażdżkami, 
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, montaż pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów oraz 
widowisk rozrywkowych, produkcja filmów i audycji animo-
wanych, usługi studiów filmowych i telewizyjnych, organizo-
wanie i prowadzenie filmowych i telewizyjnych programów 
rozrywkowych, w tym przedstawień i widowisk na żywo, 
publikowanie książek, pism i periodyków, usługi informacji 
o programach telewizyjnych świadczone dla zarejestrowa-
nych grup użytkowników poprzez światową sieć kompu-
terową, Internet oraz bazy danych udostępniane on-line, 
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organizowanie i prowadzenie przedstawień tanecznych, 
organizowanie i prowadzenie przedstawień muzycznych, 
organizowanie i prowadzenie ceremonii wręczania nagród 
filmowych, organizowanie i prowadzenie przedstawień ko-
mediowych, organizowanie i prowadzenie konkursów oraz 
zawodów sportowych z udziałem publiczności, organizowa-
nie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie 
telewizyjnych programów informacyjnych, organizowanie 
konkursów talentów oraz muzycznych i telewizyjnych ce-
remonii wręczania nagród, organizowanie i prowadzenie 
pokazów mody, dostarczanie za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej informacji o imprezach rozrywkowych.

(210) 472776 (220) 2017 06 09
(731) Cobi GmbH, Osnabrück, DE
(540) ACTION TOWN
(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, pudelka 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 rysowania, 
28 zabawki, zabawki ruchome, zabawki interaktywne, za-
bawki mobilne, maskotki, klocki, lalki, figurki do zabawy, fi-
gurki zabawkowe do kolekcjonowania, gry towarzyskie, gry 
elektroniczne inne niż telewizyjne, gry planszowe, papiero-
we czapeczki na przyjęcia, maski papierowe, artykuły spor-
towe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe.

(210) 472860 (220) 2017 06 12
(731) DOBOSZ SŁAWOMIR, Radomsko
(540) S K B

(531) 18.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 arkusze stalowe do użytku w budownictwie, 
artykuły metalowe do użytku w budownictwie, balustrady 
metalowe, balustrady metalowe do balkonów, balustrady 
metalowe do mostów, balustrady metalowe do ogrodzeń, 
banery reklamowe metalowe [konstrukcje], barierki bezpie-
czeństwa z metalu, barierki metalowe, bele stalowe, belki 
budowlane z metalu, belki metalowe, belki metalowe do ce-
lów budowlanych, belki stropowe metalowe, belki stropowe 
z żelaza lub stali, belki z metali nieszlachetnych do budyn-
ków, belki z metali nieszlachetnych do systemów szalowania, 
belki z metali nieszlachetnych na rusztowania, budowlane 
materiały metalowe, budynki będące nieruchomymi kon-
strukcjami metalowymi,metalowe cegły budowlane, cegły 
ogniotrwałe z metalu, cegły półogniotrwałe z metalu, ciągli-
we palisady metalowe, ciągnione i polerowane pręty meta-
lowe, cieplarnie metalowe będące nieruchomymi konstruk-
cjami budowlanymi, cokoły (metalowe) [konstrukcje], części 
budowli z metalu, części połączeniowe do rur z metalu, czę-
ści zamków z metalu, czopy metalowe, dachowe rynny me-

talowe, metalowe pokrycia dachów, dachy z metalu na kon-
strukcje, drobne wyroby metalowe, dźwigary metalowe, 
dźwigary metalowe do budynków, dźwigary metalowe 
do użytku w budownictwie, fasady metalowe, fasetv meta-
lowe, formy metalowe do odlewania metali, formy metalowe 
do wytwarzania produktów betonowych, giętkie rurki meta-
lowe, głowice metalowe będące częściami filarów, głowice 
metalowe będące częściami kolumn, gotowe do montażu 
budynki z metalu, gotowe elementy budowlane [metalowe], 
gwintowane pręty metalowe, gwoździe, haki metalowe 
do użytku w budownictwie, izolacyjne panele metalowe 
do celów budowlanych, kable, druty i łańcuchy, z metalu, 
metalowe rury rozgałęźne do kanalizacji, kanały metalowe, 
kanały metalowe do ukrywania rur wodociągowych, kanały 
metalowe na rury wentylacyjne, kanały przewodowe (nie-
elektryczne) z metalu, kanały przewodowe z metalu [inne niż 
elektryczne], kanały ściekowe z metalu, kanały wentylacyjne 
z metalu do budynków, kątowniki metalowe, kątowniki stalo-
we, kątowniki stalowe do dachów, kątowniki stalowe metalo-
we, klamry do użytku w budownictwie, kolanka metalowe 
do rur, konstrukcje budowlane z metalu, konstrukcje metalo-
we,  szkielety ramowe do konstrukcji metalowych [budow-
nictwo], konstrukcje metalowe (szkielety ramowe do bu-
dowli), konstrukcje stalowe [budownictwo], kopuły 
oświetleniowe [konstrukcje] z metalu do budownictwa, ko-
sze dachowe [budownictwo] metalowe, kraty stalowe, kra-
wędzie (obrzeża) metalowe, krawędzie ścieżek wykonane 
z materiałów metalowych, krążki [drobnica metalowa], krążki 
metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, 
kształtowniki metalowe, kształtowniki z metalu, listwy profi-
lowane metalowe dla budownictwa, listwy profilowe meta-
lowe dla budownictwa, łańcuchy metalowe, łączniki do prę-
tów metalowe, łączniki do rur [metal], łączniki metalowe 
do okien skrzynkowych, łączniki metalowe do rusztowań, 
łuki z metalu, materiały blacharskie dla budownictwa, mate-
riały do budowy dróg (z metalu), materiały konstrukcyjne 
metalowe, materiały metalowe na rusztowania budowlane, 
materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, metalo-
wa okładzina ścienna [budownictwo], metalowe akcesoria 
do przewodów giętkich, metalowe arkusze do zawijania, me-
talowe bloki konstrukcyjne, metalowe elementy budowlane, 
metalowe elementy usztywniające i wzmacniające konstruk-
cję, metalowe elementy wykończeniowe [obramienia] stoso-
wane w budownictwie, metalowe kanały wentylacyjne, me-
talowe komponenty budowlane, metalowe komponenty 
budowlane do budowy sklepień łukowych, metalowe kom-
ponenty budowlane w postaci płyt,  metalowe konstrukcje 
budowlane, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, me-
talowe materiały budowlane, metalowe materiały budowla-
ne w postaci arkuszy, metalowe materiały budowlane w po-
staci paneli, metalowe materiały budowlane w postaci płyt, 
metalowe materiały dachowe, metalowe materiały i elemen-
ty budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprze-
tworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, metalo-
we materiały zbrojeniowe, metalowe materiały zbrojeniowe 
dla budownictwa, metalowe owrężenia łukowe do użytku 
w budownictwie, metalowe płyty konstrukcyjne, metalowe 
pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, 
metalowe pokrycia dachowe zawierające ogniwa słoneczne, 
metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami 
fotoelektrycznymi, metalowe pokrycia ścienne do budow-
nictwa, metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, metalowe 
pręty rozciągane do użytku w budownictwie, metalowe rury 
odprowadzające do instalacji budowlanych, metalowe rury 
rozgałęźnikowe do rurociągów, metalowe rusztowania 
do budynków, metalowe struktury wzmacniające do budyn-
ków, metalowe szkielety budowlane, metalowe szkielety 
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konstrukcji, metalowe świetliki do budynków, metalowe, 
modułowe elementy budowlane, metalowe, modułowe, 
przenośne elementy budowlane, metalowe, przenośne kon-
strukcje budowlane, metalowe, strukturalne elementy bu-
dowlane, metalowe, strukturalne ramy budowlane, metalo-
we, strukturalne, budowlane szkielety konstrukcji, modułowe 
konstrukcje metalowe, modułowe przenośne konstrukcje 
budowlane [metalowe], modułowe, prefabrykowane, stalo-
we szkielety konstrukcji, ogniotrwałe materiały z metalu [ma-
teriały budowlane], okładziny metalowe [konstrukcyjne i bu-
dowlane], okładziny metalowe do użytku w budownictwie, 
oranżerie metalowe [konstrukcje], pokrycia dachowe meta-
lowe, pomost roboczy [konstrukcje], półki metalowe [kon-
strukcje], prefabrykowane konstrukcje metalowe, prefabry-
kowane metalowe budowlane zestawy montażowe, 
prefabrykowane mosty metalowe, prefabrykowane ruszto-
wania metalowe, prefabrykowane, metalowe konstrukcje 
ścian zawierające izolację z wełny mineralnej, pręty cynowe, 
pręty do spawania, pręty gwintowane z metalu, pręty men-
nicze (do wybijania), pręty metalowe do dalszej produkcji, 
pręty stalowe, produkty budowlane z metalu, produkty me-
talowe do użytku w budownictwie, przenośne konstrukcje 
wykonane z metalu, przenośne metalowe konstrukcje bu-
dowlane, przenośne struktury metalowe, przewody metalo-
we, rampy metalowe [konstrukcje], ramy metalowe do bu-
dynków, ramy stalowe do budynków, regały [konstrukcje] 
z metalu do podpierania kabli, regały [konstrukcje] z metalu 
do podpierania rur, ruchome ścianki działowe wykonane 
z metalu [konstrukcje], rury i rurki metalowe, rury metalowe, 
rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym 
zawory, metalowe, rusztowania metalowe do celów budow-
lanych, słupy metalowe [elementy konstrukcyjne], stalowe 
materiały budowlane, stropy [metalowe materiały budowla-
ne], szkielety ramowe konstrukcji metalowych [budownic-
two], taśmy metalowe, termoizolowane profile metalowe, 
werandy metalowe [budownictwo], wsporniki metalowe, 
wsporniki metalowe dla budownictwa,  metalowe zbiorniki 
[konstrukcje], zbiorniki metalowe, zbiorniki metalowe [konte-
nery], 9 obwody elektryczne, obwody [elektryczne lub elek-
troniczne], odbiorniki elektryczne, instalacje elektryczne, in-
stalacje elektrycznego okablowania, 11 elektryczne instalacje 
oświetleniowe do wnętrz, instalacje do obróbki przemysło-
wej, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], 
instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyza-
cji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia sanitarne, 
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, grzejniki do cen-
tralnego ogrzewania, grzejniki do pomieszczeń, grzejniki pa-
rowe do ogrzewania budynków, grzejniki do instalacji cen-
tralnego ogrzewania, grzejniki do systemów centralnego 
ogrzewania, grzejniki elektryczne do ogrzewania budynków, 
kotły grzewcze, kotły do centralnego ogrzewania, kotły 
do instalacji grzewczych, gazowe instalacje do ogrzewania. 
pomieszczeń, gazowe instalacje centralnego ogrzewania, ła-
zienkowe instalacje wodno - kanalizacyjne, instalacje sanitar-
ne i łazienkowe oraz armatura wodno - kanalizacyjna, instala-
cje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne, 
domowe instalacje klimatyzacyjne, 19 arkusze bitumiczne 
do użytku w budownictwie, niemetalowe belki do celów bu-
dowlanych, budowlane materiały betonowe umacniane 
tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, karbowane 
arkusze zrobione z materiałów z tworzyw sztucznych [mate-
riał budowlany], materiały budowlane i konstrukcyjne nie-
metalowe, materiały budowlane z materiałów z tworzyw 
sztucznych, materiały budowlane z tworzyw sztucznych 
wzmocnione włóknem, niemetalowe części konstrukcyjne 
do celów budowlanych, niemetalowe elementy konstrukcyj-
ne do użytku w budownictwie, niemetalowe materiały i ele-

menty budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe szkielety 
konstrukcyjne do budynków, niemetalowe szkielety kon-
strukcji budowlane, panele z tworzyw sztucznych do użytku 
w budownictwie, przezroczyste tworzywa sztuczne do użyt-
ku w budownictwie, przezroczyste panele z tworzyw sztucz-
nych do konstruowania budynków, przezroczyste panele 
z tworzyw sztucznych do celów budowlanych, ramy bu-
dowlane niemetalowe, rury z tworzyw sztucznych do celów 
instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych, rusztowania wy-
konane z materiałów niemetalowych, spienione tworzywa 
sztuczne do użytku w budownictwie, wsporniki niemetalo-
we do użytku w budownictwie, pokrycia dachowe niemeta-
lowe zawierające baterie słoneczne, polipropylenowe arku-
sze faliste [pokrycia dachowe], bituminizowane materiały 
na pokrycia dachowe, niemetalowe materiały na pokrycia 
dachowe, pokrycia dachowe z gontów, niemetalowe pokry-
cia dachowe, filcowe pokrycia dachowe, 35 administrowanie 
dotyczące marketingu, administrowanie i zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą, administrowanie sprawami przedsię-
biorstwa, administrowanie sprzedażą, administrowanie 
w zakresie oceny przedsiębiorstw, analiza marketingowa nie-
ruchomości, analiza informacji w zakresie działalności gospo-
darczej, analiza danych statystycznych z badań rynku, analiza 
cen, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, ana-
lizy kosztów, analizy w zakresie marketingu, doradztwo, kon-
sultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
gromadzenie danych, gromadzenie informacji w rejestrach 
komputerowych, gromadzenie proponowanych ofert 
w przetargach, księgowość i rachunkowość, księgowość 
i prowadzenie ksiąg, księgowość administracyjna, księgowa-
nie kosztów, księgowość, kopiowanie zapisów [papier], ne-
gocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, nabywanie 
towarów i usług dla innych firm, nabywanie towarów w imie-
niu innych przedsiębiorstw, nadzór nad działalnością gospo-
darczą, opracowywanie informacji gospodarczych, opraco-
wywanie informacji o firmie, opracowywanie rejestrów 
handlowych, prace biurowe, pozyskiwanie umów na zakup 
i sprzedaż towarów i usług, pozyskiwanie kontraktów na kup-
no i sprzedaż towarów, pozyskiwanie i systematyzacja da-
nych związanych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie 
i dostarczanie informacji statystycznych i cenowych dotyczą-
cych handlu i działalności gospodarczej, powielanie [kopiowa-
nie] dokumentów, prezentacje towarów i usług, procedury 
administracyjne związane z roszczeniami gwarancyjnymi, 
procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń 
kupna za pośrednictwem komputera, procedury administra-
cyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednic-
twem telefonu lub komputera, prowadzenie rejestru infor-
macji, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, 
przygotowywanie planów marketingowych, przygotowy-
wanie prezentacji w celach handlowych, skomputeryzowa-
ne zarządzanie biurem, skomputeryzowane zarządzanie ba-
zami danych, skomputeryzowane zamówienia towarów, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, 
sporządzanie dokumentów, sporządzanie faktur, udostęp-
nianie informacji handlowych, udzielanie informacji dotyczą-
cych marketingu, udzielanie informacji handlowych, usługi 
administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do ge-
neralnych wykonawców budowlanych, usługi administracyj-
ne w zakresie kierowania na konsultacje do zakładów ubez-
pieczeniowych, usługi konsultacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące produkcji, usługi konsultacyjne 
w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie naby-
wania towarów i usług, usługi umawiania spotkań [prace biu-
rowe], usługi w zakresie fakturowania, usługi w zakresie czyn-
ności biurowych, usługi w zakresie oceny kosztów, wsparcie 
dla pracowników w sprawach z zakresu działalności gospo-
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darczej, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospo-
darczą w przedsiębiorstwach, wyceny dotyczące zarządza-
nia działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach 
handlowych, wyceny handlowe, zadania kopiowania doku-
mentów, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, za-
rządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalno-
ścią handlową, zarządzanie dokumentacją biznesową, 
zarządzanie bazami danych, zarządzanie firmą [na rzecz 
osób trzecich], zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trze-
cich], zarządzanie flotą transportową [dla osób trzecich], za-
rządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 
doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospo-
darczą, planowanie w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, 36 administracja w zakresie ubezpieczeń, admini-
strowanie finansami, administrowanie nieruchomościami, 
administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieru-
chomości, administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowy-
mi, analizy finansowe, elektroniczne transakcje pieniężne, 
elektroniczne przetwarzanie płatności, elektroniczne trans-
akcje za pomocą kart kredytowych, dzierżawa ziemi, dzierża-
wa nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa nie-
ruchomości [tylko nieruchomości], dzierżawa lub wynajem 
budynków, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa gruntu, dzierżawa budynków, dzierżawa biur, 
działalność finansowa, finansowanie projektów budowla-
nych, finansowanie projektów, finansowanie zakupów, finan-
sowanie zakupów leasingowych samochodów, finansowa-
nie zakupów na raty, finansowanie zakupów na raty [leasing], 
finansowanie zakupów w formie leasingu, finansowanie zali-
czek w gotówce, finansowanie związane z samochodami, 
doradztwo finansowe, finansowanie towarów, finansowanie 
projektów rozwojowych, handel akcjami, handel akcjami 
zwykłymi, handel obligacjami, handel udziałami, gwarancje 
ubezpieczeniowe, gwarancje w zakresie pojazdów, informa-
cje finansowe, informacja o ubezpieczeniach, informacja fi-
nansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finan-
sów, informacje finansowe i wyceny, inwestowanie kapitału 
w nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, inwesty-
cje finansowe, inwestycje finansowe w dziedzinie papierów 
wartościowych, informacje inwestycyjne, inwestycje kapita-
łowe, inwestycje majątkowe [nieruchomości], nabywanie 
w celu prowadzenia inwestycji finansowych, nabywanie 
gruntów przeznaczonych do dzierżawy, monitorowanie wy-
ników inwestycji, organizacja najmu nieruchomości handlo-
wych, organizowanie finansowania projektów budowlanych, 
organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organi-
zowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, or-
ganizowanie inwestycji, organizowanie najmu nieruchomo-
ści na wynajem, organizowanie wynajmu mieszkań, 
organizowanie wynajmu nieruchomości, planowanie finan-
sów w zakresie nieruchomości, planowanie finansowe, pla-
nowanie inwestycji w nieruchomości, podpisywanie prze-
dłużonych umów gwarancyjnych, podpisywanie programów 
gwarancyjnych, pobieranie płatności, pobieranie czynszów, 
pozyskiwanie kapitału finansowego, pozyskiwanie inwestycji 
finansowych, pozyskiwanie kapitału, przelewy i transakcje fi-
nansowe oraz usługi płatnicze, przelewy pieniężne, przepro-
wadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych, przepro-
wadzanie studium wykonalności finansowej, przetwarzanie 
informacji finansowych, przetwarzanie płatności, przetwa-
rzanie gotówki, przetwarzanie czeków, przetwarzanie płat-
ności dotyczących kart kredytowych, przetwarzanie płatno-
ści elektronicznych, przetwarzanie płatności na rzecz 
banków, sporządzanie raportów finansowych w zakresie 
projektów budowlanych, sporządzanie raportów i analiz fi-
nansowych, szacowanie strat, szacowanie kosztów naprawy 
[wycena finansowa], szacunki w celach finansowych, udziela-

nie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie infor-
macji inwestycyjnych, udzielanie informacji w zakresie dzier-
żawy ziemi, usługi finansowania dla zabezpieczania funduszy 
odnośnie przedsięwzięć, usługi finansowania, usługi finanso-
we dla spółek, usługi finansowania związane z handlem, 
usługi finansowania zakupu nieruchomości, usługi w zakre-
sie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami 
w majątek nieruchomy, usługi w zakresie wyceny finansowej, 
usługi w zakresie wycen, usługi w zakresie wyceny nierucho-
mości, usługi wynajmu mieszkań, usługi wymiany związane 
z handlem towarami, usługi wymiany towarów, usługi zarzą-
dzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkanio-
wych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie bu-
dynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami 
przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami, wy-
cena budynków, wycena nieruchomości, wyceny towarów, 
wynajem budynków, wynajem domów, wynajem lokali 
na cele biurowe, wynajem mieszkań i pomieszczeń biuro-
wych, wynajem nieruchomości, wynajem pomieszczeń biu-
rowych, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem za-
kwaterowania [mieszkania], wynajmowanie pomieszczeń 
biurowych [nieruchomości], zarządzanie budynkami, zarzą-
dzanie domami, zarządzanie domami czynszowymi, zarzą-
dzanie akcjami, zarządzanie finansowe udziałami w innych 
firmach, zarządzanie gruntami, zarządzanie inwestycjami 
w nieruchomości, wynajem nieruchomości, dzierżawa nieru-
chomości posiadanych na własność, 37 bagrowanie [pogłę-
bianie gruntu], betonowanie, brukarstwo i kafelkowanie, bu-
dowa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa boisk 
sportowych, budowa budynków mieszkalnych i komercyj-
nych, budowa budynków na zamówienie, budowa budyn-
ków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budo-
wa cieplarni i szklarni, budowa części budynków, budowa 
domów, budowa domów na zamówienie, budowa funda-
mentów, budowa fundamentów budynków, budowa funda-
mentów dla konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, budowa 
fundamentów mostów, budowa galerii, budowa hal sporto-
wych, budowa ganków, budowa i konserwacja rurociągów, 
budowa i naprawa magazynów, budowa kompleksów biz-
nesowych, budowa konstrukcji stalowych na budynki, budo-
wa linii kolejowych, budowa nieruchomości [budownictwo], 
budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nierucho-
mości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysło-
wych, budowa obiektów do celów rekreacyjnych, budowa 
obiektów do celów sportowych, budowa obiektów inżynierii 
wodno - lądowej, budowa obiektów medycznych, budowa 
obiektów publicznych, budowa obiektów rolnych, budowa 
obiektów sportowych, budowa obiektów wypoczynko-
wych, budowa parkingów wielopoziomowych, budowa pły-
walni, budowa pomieszczeń, budowa przeszklonych po-
mieszczeń, budowa przybudówek, budowa saun, budowa 
schodów z drewna, budowa ścian, budowa ścian działowych 
we wnętrzach, budowa ścian osłonowych, budowa ścian 
szczelinowych, budowa ścianek działowych, budowa skle-
pów, budowa stropów, budowa szkół, budowa szpitali, bu-
dowa szybów wentylacyjnych, budowa szybów podziem-
nych, budowa terenów sportowych, budowa tuneli, budowa 
w ramach robót publicznych, budowanie domów, budowa-
nie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków 
przesuwnych i wznoszących, budowanie nieruchomości,wy-
najem  sprzętu budowlanego, budownictwo, burzenie kon-
strukcji, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], doradztwo 
inżynieryjne (usługi budowlane), doradztwo w zakresie inży-
nierii wodno-lądowej [usługi budowlane], informacja o naj-
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mie sprzętu budowlanego, instalacja, konserwacja i naprawa 
maszyn, instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, 
na dachach i w konstrukcjach, instalacja odgromników, insta-
lacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja 
szamb, instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalacja urzą-
dzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja wind, instalo-
wanie gotowych elementów konstrukcyjnych, instalowanie, 
konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wenty-
lacja i klimatyzacja), instalowanie, konserwacja i naprawa sie-
ci wodno-kanalizacyjnych, instalowanie oszklonych konstruk-
cji budowlanych, instalowanie podwójnych szyb, instalowanie 
urządzeń sanitarnych, instalowanie wewnętrznych ścianek 
działowych, instalowanie wewnętrznych ścianek działowych 
w budynkach,  konserwacja i naprawy budynków, konserwa-
cja i naprawy instalacji grzewczej, konsultacje budowlane, 
konstrukcja budynków, konsolidacja gruntu, konstrukcja i na-
prawa budynków, konstruowanie budynków mieszkalnych 
i handlowych, malowanie powierzchni budynków, malowa-
nie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, moderniza-
cja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budyn-
ków, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, montaż 
instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, nad-
zór budowlany, nadzór budowlany na miejscu inwestycji 
w zakresie obiektów inżynierii wodno - lądowej, nadzór bu-
dowlany na miejscu, nadzór budowlany w zakresie projek-
tów inżynierii wodno-lądowej, nadzór nad budowaniem 
konstrukcji, nadzór nad remontami budynków, nadzór nad 
renowacją budynków, nadzór nad robotami budowlanymi, 
nadzór nad wyburzaniem budynków, nadzorowanie kon-
struowania budynków, najem maszyn do kopania, nakłada-
nie faktur na sufity, nakładanie farb ochronnych na budynki, 
nakładanie pokryć powierzchniowych, nakładanie powłok 
ochronnych na budynki, nakładanie wylewki posadzkowej, 
naprawa budynków, naprawa i konserwacja budynków 
na wypadek rozbiórki, naprawa i konserwacja budynków 
biurowych, naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, 
naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, naprawa 
i konserwacja urządzeń do wentylacji, naprawa i renowacja 
budynków, naprawa instalacji sanitarnych, naprawa lub kon-
serwacja maszyn i urządzeń budowlanych, naprawa lub kon-
serwacja sprzętu budowlanego, odnawianie i renowacja bu-
dynków, odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
odnawianie wnętrz budynków, przekopywanie [wykopy-
wanie], przekształcanie pomieszczeń sklepowych, przygoto-
wywanie terenu pod budowę, regulacja nachylenia gruntu, 
remont nieruchomości, renowacja budynków, renowacja 
i naprawa budynków, renowacja, naprawa i konserwacja 
przewodów instalacji elektrycznej, rozbiórka budynków, roz-
biórka dachów, rozbiórka kominów, rozbiórka konstrukcji, 
rozbiórka rusztowań, specjalistyczne odnawianie budynków, 
stabilizacja gruntu, stawianie fundamentów, stawianie do-
mów z prefabrykatów, stawianie ogrodzeń zabezpieczają-
cych, udzielanie informacji budowlanych, udzielanie infor-
macji budowlanych za pomocą środków elektronicznych, 
udzielanie informacji budowlanych związanych z robotami 
publicznymi, udzielanie informacji online związanych 
ze wznoszeniem budynków, udzielanie informacji w związku 
z wynajmem maszyn i urządzeń budowlanych, udzielanie 
informacji związanych ze wznoszeniem, naprawą i konser-
wacją budynków, układanie kabli ziemnych, układanie na-
wierzchni drogowych, układanie rur, usługi budowlane, usłu-
gi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy 
budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, usługi budowlane w zakresie budowania 
na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie budyn-
ków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania 
budynków, usługi budownictwa wodno-lądowego, usługi 

dekarskie, usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, 
usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi 
doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi dorad-
cze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi dorad-
cze, informacyjne i konsultacyjne związane z publicznymi 
robotami budowlanymi, usługi doradcze w zakresie konser-
wacji budynków, usługi doradcze w zakresie budowania, 
usługi doradcze w zakresie remontów budynków, usługi do-
radcze w zakresie konserwacji mocowań, usługi doradcze 
związane z publicznymi robotami budowlanymi, usługi do-
radcze związane z wynurzaniem budynków, usługi doradz-
twa budowlanego, usługi doradztwa w zakresie budowy 
budynków, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji bu-
dynków, usługi informacyjne w zakresie konserwacji syste-
mów zabezpieczających, usługi informacyjne dotyczące re-
nowacji budynków, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań 
budowlanych, platform roboczych i budowlanych, usługi 
instalowania rur, usługi izolacyjne, usługi konserwacji i napra-
wy budynków świadczone przez majstrów, usługi montażu 
wind, usługi montażowe rusztowań budowlanych, usługi 
mechanicznego podnoszenia w przemyśle budowlanym, 
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budow-
lanych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów 
dotyczących nieruchomości, usługi odnawiania budynków, 
usługi odnawiania mieszkań, usługi szalunkowe, usługi tyn-
kowania, usługi w zakresie montażu rusztowań, usługi w za-
kresie okrywania [zabezpieczania] budynków zakładów 
przemysłowych w celu ich konserwacji, usługi w zakresie re-
montów budynków, usługi w zakresie rozbiórek, usługi w za-
kresie wykopywania, usuwanie gruzu z budynków [usługi 
budowlane], usuwanie nawierzchni, uszczelnianie budynków 
podczas budowy, uszczelnianie budynków, wylewanie (ukła-
danie) fundamentów, wynajem koparek, wynajem narzędzi 
budowlanych, wynajem rusztowań, wynajem rusztowań bu-
dowlanych oraz platform budowlanych, wynajem sprzętu 
konstrukcyjnego i budowlanego, wynajem sprzętu do robót 
ziemnych i koparek, wynajem urządzeń do podnoszenia 
do użytku w budownictwie, wypożyczanie maszyn budow-
lanych, wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów bu-
dowlanych i służących do rozbiórki, wyrównywanie betonu, 
wyrównywanie terenu budowy, wzmacnianie gruntu, wzno-
szenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie budyn-
ków prefabrykowanych, wznoszenie centrów handlowych, 
wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie prefabry-
kowanych budynków i konstrukcji, wznoszenie przesuwnych 
szalunków, wznoszenie ścian osłonowych, wznoszenie tym-
czasowych konstrukcji przeznaczonych na imprezy na świe-
żym powietrzu, wznoszenie zakładów produkcyjnych, zabez-
pieczanie budynków przed wilgocią podczas ich budowy, 
zabezpieczanie przed ogniem w czasie budowy, zagospo-
darowywanie gruntu pod zabudowę, zapobieganie osiada-
niu budynków i poprawki w tym zakresie, zapobieganie za-
padaniu się budynków i poprawki w tym zakresie, zarządzanie 
projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie 
projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania 
budynków, zarządzanie projektem budowy, zbrojenie bu-
dynków, nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie 
zbiorników, usługi demontażu, budowa dróg, budowanie 
dróg kolejowych, budowa autostrad, budowa mostów, bu-
dowa fundamentów mostów, budowa mostów na zamó-
wienie, budowa tuneli, wynajem maszyn budowlanych, wy-
dobywanie surowców naturalnych, rozbiórka konstrukcji, 
39 magazynowanie, dystrybucja i przesyłanie prądu elek-
trycznego, 40 chromowanie twarde powierzchni metalo-
wych, chromowanie twarde i niklowanie twarde powierzch-
ni metali, cieplna obróbka metali, cynkowanie, formowanie 
metali na zimno, informacje o obróbce materiałów, kształto-
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wanie elementów metalowych, kucie metali, niklowanie 
twarde powierzchni metali, obróbka cieplna powierzchni 
metali, obróbka części metalowych w celu zapobiegania ko-
rozji przy wykorzystaniu cynkowania ogniowego i procesów 
powlekania proszkowego, obróbka i powlekanie powierzch-
ni metalowych, obróbka [kształtowanie] metalu, obróbka 
materiałów uzyskanych z odpadów [odzyskiwanie surow-
ców wtórnych], obróbka metalu [emaliowanie], obróbka me-
talu [kształtowanie], obróbka metalu [kucie],  obróbka meta-
lu [odpuszczanie], obróbka metalu [tłoczenie], obróbka 
metalu [wytłaczanie], obróbka metalurgiczna, obróbka po-
wierzchni metalowych poprzez szlifowanie dokładne i pole-
rowanie ścierne, odpuszczanie metali, powlekanie metalu, 
pozyskiwanie materiałów z odpadów, przetwarzanie two-
rzyw sztucznych, spawanie, tłoczenie metali, usługi w zakre-
sie obróbki metalu, nakładanie powłok odpornych na zuży-
cie na metale i tworzywa sztuczne, nakładanie powłok 
wykorzystując techniki fizycznego osadzania z fazy gazowej, 
nakładanie powłok wykorzystując techniki chemicznego 
osadzania z fazy gazowej, nakładanie powłok odpornych 
na zużycie przy wykorzystaniu procesów elektrolitycznych, 
nakładanie powłok odpornych na zużycie za pomocą proce-
sów autokatalizy, nakładanie ochronnych powłok powierzch-
niowych na maszyny i narzędzia, nakładanie powłok odpor-
nych na zużycie na elementy techniczne, obróbka cieplna 
i nakładanie powłok na stal, obróbka [odzyskiwanie surow-
ców wtórnych] odpadów przemysłowych, obróbka materia-
łów z produktów niebezpiecznych [odzyskiwanie surowców 
wtórnych], obróbka materiałów uzyskanych z odpadów [od-
zyskiwanie surowców wtórnych], odlewnictwo metali, od-
lewnictwo kokilowe metali, wytwarzanie energii, wytwarza-
nie energii elektrycznej, 42 analiza zachowania konstrukcji 
budynków, badania dotyczące budynków, doradztwo pro-
jektowe, elektroniczne przechowywanie plików i dokumen-
ty, opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budow-
nictwa, opracowywanie projektów budowlanych, planowanie 
[projektowanie] budynków, planowanie [projektowanie] 
sklepów, planowanie [projektowanie] łazienek, planowanie 
i projektowanie osiedli mieszkaniowych, planowanie i projek-
towanie kuchni, planowanie budowy nieruchomości, plano-
wanie projektu, planowanie przestrzenne [projektowanie] 
wnętrz, planowanie [projektowanie] biur, prace inżynieryjne, 
projektowanie budowlane, projektowanie centrów handlo-
wych, projektowanie budynków przemysłowych, projekto-
wanie konstrukcji, przegląd wadliwych konstrukcji, przecho-
wywanie danych elektronicznych, przechowywanie danych 
on-line, rysowanie konstrukcji, sporządzanie planów budow-
lanych obiektów rekreacyjnych, sporządzanie planów do-
mów, usługi inżynieryjne dotyczące systemów operowania 
metalem, usługi inżynieryjne dotyczące systemów formo-
wania metali, usługi inżynieryjne w zakresie analizy konstruk-
cji, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, 
44 opieka medyczna i zdrowotna.

(210) 473189 (220) 2017 06 21
(731) KALINKA-KOZŁOWSKA ALICJA, Sopot
(540) Stajnia Zielony Koń
(510), (511) 35 usługi w zakresie działalności reklamowej, 
usługi reklamowe polegające na tworzeniu i publikowaniu 
on - line reklam w sieciach komputerowych i Internecie, two-
rzenie tekstów reklamowych i promocyjnych, organizacja wy-
staw i pokazów w celach reklamowych i handlowych, usługi 
sprzedaży materiałów na temat hodowli koni i jeździectwa 
prowadzone na zlecenie drogą pocztową i/lub drogą elek-
troniczną, a w szczególności poprzez strony Web, zarządzanie 
danymi i/lub plikami multimedialnymi i/lub plikami tekstowy-

mi, kompilowanie informacji do komputerowej bazy danych, 
41 edukacja w zakresie jeździectwa, prowadzenie usług do-
radztwa na stronach web w zakresie hodowli koni i jeździec-
twa, edukacja poprzez komputer lub poprzez Internet i sieci 
komunikacyjne, publikowanie i wynajem materiałów instruk-
tażowych, publikowanie publikacji elektronicznych i audio wi-
deo, elektroniczne publikowanie, udostępnianie materiałów 
instruktażowych i do edukacji oraz publikacji elektronicznych 
poprzez sieci komunikacyjne, komputerowe oraz Internetowe, 
usługi edukacyjne, udostępnianie elektronicznych publikacji 
on-line, poprzez sieci komunikacyjne i komputerowe, które 
nie są wprowadzane z urządzenia nadrzędnego, udostępnia-
nie materiałów instruktażowych i edukacyjnych, publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie on-line 
materiałów elektronicznych, audio i wideo, publikowanie  
i/lub wypożyczanie materiałów instrukcyjnych i edukacyj-
nych, organizowanie targów i wystaw o tematyce edukacyjnej 
i kulturalnej, 44 usługi prowadzenia stadniny koni, edukacja 
w zakresie opieki nad zwierzętami, w tym edukacja na od-
ległość, usługi doradztwa dotyczącego hodowli koni, usługi 
doradztwa i powiernictwa na temat opieki nad zwierzętami, 
usługi organizowania opieki nad zwierzętami w zakresie higie-
ny i pielęgnacji zwierząt., 45 organizowanie opieki nad zwie-
rzętami pod nieobecność właściciela, organizowanie opieki 
zastępczej nad dziećmi (pod nieobecność rodziców), orga-
nizacja wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży 
w formie półkolonii (opieka nad dziećmi pod nieobecność 
rodziców),  usługi w zakresie tworzenia, prowadzenia i admi-
nistrowania portali społecznościowych.

(210) 473267 (220) 2017 06 22
(731) SUKCES TECHNOLOGY GROUP - DZIEMIAŃCZUK 

SPÓŁKA JAWNA, Wasilków
(540) VITO
(510), (511) 9 nadajniki radiowe w postaci pilotów prze-
nośnych oraz pilotów naściennych do: rolet zewnętrznych 
i wewnętrznych, markiz, zasłon i firan, ekranów, bram wjaz-
dowych i garażowych.

(210) 473294 (220) 2017 06 23
(731) LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MEDukacja

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 usługi edukacji medycznej, publikowanie 
tekstów medycznych, wydawanie publikacji medycznych, 
zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, prowa-
dzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień 
medycznych, organizowanie seminariów i kongresów o te-
matyce medycznej, organizowanie konferencji i sympozjów 
w dziedzinie nauk medycznych, usługi konsultacyjne zwią-
zane ze szkoleniami pracowników, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do szkoleń w zakresie umiejętności pracowniczych, 
42 profesjonalne doradztwo w zakresie ergonomii pracy, 
44 usługi medyczne, medyczna opieka pielęgniarska, usługi 
doradztwa i coachingu medycznego, usługi w zakresie psy-
chologii pracy, usługi w zakresie psychologii dla osób indy-
widualnych i grup, usługi w zakresie ocen i badań psycholo-
gicznych, usługi klinik i przychodni medycznych, informacja 
medyczna.
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(210) 473320 (220) 2017 06 24
(731) HOŁOWNIA MARIUSZ, Kownaty
(540) NOTTE

(531) 01.07.06, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 9 adaptory elektryczne, alarmy, alarmy dźwięko-
we, aparatura do przetwarzania informacji, aplikacje kompu-
terowe do pobrania, brzęczyki, chipy z kodem DNA, czujniki, 
druty magnetyczne, dyktafony, dyski kompaktowe jako  
CD-ROM-y, dyski magnetyczne, dzwonki jako urządzenia 
ostrzegające, dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki 
do pobierania do telefonów komórkowych, dzwonki sygna-
lizacyjne, dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż do gier 
wideo, ekrany wideo, elektroniczne etykietki na towarach, 
elektroniczne partytury do pobrania, elektryczne dzwonki 
do drzwi, elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikują-
ce efekty dźwiękowe do instrumentów muzycznych, elek-
tryczne urządzenia kontrolno-sterujące, głośniki, gwizdki 
sygnalizacyjne, igły gramofonowe, instalacje elektryczne 
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, interak-
tywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekra-
nami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, 
kable połączeniowe do systemów audio, kamery wideo, kar-
tridże z grami wideo, karty inteligentne stosowane z obwo-
dami scalonymi lub zintegrowanymi, karty pamięci do urzą-
dzeń do gier wideo, kasety wideo, komputery, komputery 
przenośne, konwertery cyfrowo-analogowe Audio, korekto-
ry graficzne jako urządzenia audio, laptopy, lasery, nie do ce-
lów medycznych, magnetofony, magnetowidy, magnetycz-
ne nośniki danych, megafony, membrany jako akustyka, 
mikrofony, mikroprocesory, miksery audio, nadajniki teleko-
munikacyjne, nadajniki sygnałów elektronicznych, nośniki 
do rejestracji dźwięku, obudowy głośników, odbiorniki au-
diowizualne, odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki radio-
telegraficzne, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, 
odtwarzacze płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt kom-
paktowych, ograniczniki stosowane w elektryczności, opro-
gramowanie gier, osobiste urządzenia stereofoniczne, page-
ry radiowe, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, 
pliki muzyczne do pobierania, płyty gramofonowe, płyty 
kompaktowe do audio-wideo, programy sterujące komputero-
we, nagrane, przedwzmacniacze Audio, przenośne odtwarza-
cze multimedialne, przewody akustyczne, przyciski 
do dzwonków, radia jako odbiorniki radiowe, radia samocho-
dowe, ramiona gramofonowe, regulatory prędkości do gra-
mofonów, skanery jako urządzenia do przetwarzania danych, 
słuchawki zakładane na głowę, słuchawki telefoniczne, 
smartfony, sprzęgacze akustyczne, sprzęt komputerowy, sta-
cje taśm magnetycznych dla komputerów, sterujące progra-
my komputerowe systemu operacyjnego, sygnały mgłowe, 
niewybuchowe, syreny, szafy grające, światłowody, tablety, 
taśmy do rejestracji dźwięku, telefoniczne urządzenia nadaw-
cze, telefony, telegrafy jako urządzenia, teleskopy, tuby do gło-
śników, urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, 
urządzenia do czyszczenia dysków nagranych dźwiękiem, 
urządzenia do lokalizowania dźwięku, urządzenia do odtwa-
rzania dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urzą-
dzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do wymiany igieł 
gramofonowych, urządzenia elektrodynamiczne do zdalne-
go sterowania sygnałami, urządzenia kinematograficzne, 
urządzenia monitorujące, elektryczne, urządzenia typu MP3, 
urządzenia telewizyjne, urządzenia wideo do monitorowania 
niemowląt, urządzenia wspomagające obróbkę sygnałów au-

dio, wideofony, wzmacniacze, wzmacniacze stereofoniczne 
i wielokanałowe Audio, wzmacniacze mocy Audio, zestawy 
do korzystania z telefonu bez użycia rąk, urządzenia i przy-
rządy do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku, lub 
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagra-
niami, automaty sprzedające przez wrzucenie monety, ma-
szyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, pro-
gramy komputerowe, gry telewizyjne zawarte w tej klasie, 
35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, bada-
nia w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, 
dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działal-
ności gospodarczej, opinie, organizowanie wystaw lub tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towa-
rów, promocja sprzedaży stosowana na rzecz osób trzecich, 
pośrednictwo handlowe na rzecz osób trzecich, usługi rekla-
mowe i produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kino-
wych i poprzez sieć komputerową i internet, usługi w zakre-
sie marketingu i public relations, usługi w zakresie transkrypcji 
i systematyzowania wiadomości tekstowych i cyfrowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych i rozpowszechnianie 
danych, usługi umożliwiające odbiorcom wybór i zakup to-
warów w hurtowni, sklepach, poprzez Internet z wyrobami : 
adaptory elektryczne, alarmy, alarmy dźwiękowe, aparatura 
do przetwarzania informacji, aplikacje komputerowe do po-
brania, brzęczyki, chipy z kodem DNA, czujniki, druty magne-
tyczne, dyktafony, dyski kompaktowe jako CD-ROM-y, dyski 
magnetyczne, dzwonki jako urządzenia ostrzegające, dzwonki 
alarmowe elektryczne, dzwonki do pobierania do telefonów 
komórkowych, dzwonki sygnalizacyjne, dżojstiki do użytku 
z komputerami, inne niż do gier wideo,  ekrany wideo, elek-
troniczne etykietki na towarach, elektroniczne partytury 
do pobrania, elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne 
i elektroniczne urządzenia modyfikujące efekty dźwiękowe 
do instrumentów muzycznych,  elektryczne urządzenia kon-
trolno-sterujące, głośniki, gwizdki sygnalizacyjne, igły gra-
mofonowe, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania 
procesami przemysłowymi, interaktywne tablice elektro-
niczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, in-
terfejsy audio, interfejsy komputerowe, kable połączeniowe 
do systemów audio,  kamery wideo, kartridże z grami wideo, 
karty inteligentne stosowane z obwodami scalonymi lub zin-
tegrowanymi, karty pamięci do urządzeń do gier wideo, ka-
sety wideo, komputery, komputery przenośne, konwertery 
cyfrowo-analogowe audio, korektory graficzne jako urządze-
nia audio, laptopy, lasery, nie do celów medycznych, magne-
tofony, magnetowidy,  magnetyczne nośniki danych, mega-
fony, membrany jako akustyka, mikrofony, mikroprocesory, 
miksery audio, nadajniki telekomunikacyjne, nadajniki sygna-
łów elektronicznych, nośniki do rejestracji dźwięku, obudo-
wy głośników, odbiorniki audiowizualne, odbiorniki radiote-
lefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne, odtwarzacze kaset, 
odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, 
odtwarzacze płyt kompaktowych, ograniczniki stosowane 
w elektryczności, oprogramowanie gier, osobiste urządzenia 
stereofoniczne, pagery radiowe, pamięci komputerowe, pa-
mięci zewnętrzne USB, pliki muzyczne do pobierania, płyty 
gramofonowe, płyty kompaktowe do audio-wideo, progra-
my sterujące komputerowe, nagrane, przedwzmacniacze 
audio, przenośne odtwarzacze multimedialne, przewody 
akustyczne, przyciski do dzwonków, radia jako odbiorniki ra-
diowe, radia samochodowe, ramiona gramofonowe, regula-
tory prędkości do gramofonów, skanery jako urządzenia 
do przetwarzania danych, słuchawki zakładane na głowę, 
słuchawki telefoniczne, smartfony, sprzęgacze akustyczne, 
sprzęt komputerowy, stacje taśm magnetycznych dla kom-
puterów, sterujące programy komputerowe systemu opera-
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cyjnego, sygnały mgłowe, niewybuchowe, syreny, szafy gra-
jące, światłowody, tablety, taśmy do rejestracji dźwięku, 
telefoniczne  urządzenia nadawcze, telefony, telegrafy jako 
urządzenia, teleskopy, tuby do głośników, urządzenia 
do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia do czysz-
czenia dysków nagranych dźwiękiem, urządzenia do lokali-
zowania dźwięku, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urzą-
dzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do transmisji 
dźwięku, urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, 
urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sy-
gnałami, urządzenia kinematograficzne, urządzenia monito-
rujące, elektryczne urządzenia typu MP3, urządzenia telewi-
zyjne, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, 
urządzenia wspomagające obróbkę sygnałów audio, wide-
ofony, wzmacniacze, wzmacniacze stereofoniczne i wieloka-
nałowe audio, wzmacniacze mocy audio, zestawy do korzy-
stania z telefonu bez użycia rąk, urządzenia i przyrządy 
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku, lub obra-
zu,  magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, 
automaty sprzedające przez wrzucenie monety, maszyny li-
czące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, programy 
komputerowe, gry telewizyjne zawarte w tej klasie, 37 elimi-
nacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwa-
cja i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa i konserwa-
cja projektorów filmowych, naprawa i konserwacja skarb-
ców, odnawianie instrumentów muzycznych, strojenie 
instrumentów muzycznych, 38 przekazywanie fonii i/lub 
wizji poprzez sieci: telewizyjną, satelitarną i Internet, zbiera-
nie i przekazywanie wiadomości poprzez sieci komunikacyj-
ne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną i Internet, usługi w zakresie 
organizowania systemów transmisyjnych, 42 administrowanie 
stronami komputerowymi stosowanymi  jako sieciowe, aktu-
alizacja oprogramowania komputerowego, analizy syste-
mów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania 
i rozbudowy sprzętu komputerowego, dostarczanie infor-
macji o technologii komputerowej i programowaniu za po-
średnictwem strony internetowej, instalacja oprogramowa-
nia komputerowego, konwersja programów komputerowych 
i danych, inna niż konwersja fizyczna, monitorowanie syste-
mów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowa-
nego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyski-
wanie danych komputerowych, opracowywanie projektów 
technicznych, oprogramowanie jako usługa SaaS, prace ba-
dawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trze-
cich, powielanie oprogramowania komputerowego, programo-
wanie komputerów, projektowanie systemów komputerowych, 
stylizacja jako wzornictwo przemysłowe, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii przekazu dźwięku, wypożyczanie komputerów, wy-
pożyczanie oprogramowania komputerowego.

(210) 473399 (220) 2017 06 26
(731) BELLACASA.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żary
(540) BellaCasa.co

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 20 meble, meble na wymiar na zamówienie, 
meble ze stali szlachetnej, meble glamour, zestawy mebli, 
meble ze stali nierdzewnej, kamienia, szkła, drewna, two-

rzyw sztucznych, meble do wnętrz, meble kuchenne, meble 
zewnętrzne, meble ogrodowe, meble gięte, postumenty 
[meble], postumenty pod doniczki na rośliny, postumenty 
pod rzeźby i elementy dekoracyjne, cokoły [meble], coko-
ły [piedestały], kontuary, akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, elementy meblowe, blaty stołowe, blaty kuchenne, 
blaty jako części mebli, blaty kamienne, rolety wewnętrz-
ne, lustra ścienne, stojące, łazienkowe, jako elementy me-
bli, ramki do zdjęć, dekoracje wiszące jako ozdoby ścienne, 
sztukateria, poduszki, podkładki z tworzyw sztucznych, sta-
tuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane 
z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw 
sztucznych, zawarte w tej klasie, elementy wystroju wnętrz 
wykonane z tkanin [poduszki], 35 usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, hurtowej, za pośrednictwem Internetu 
(sklepy internetowe on-line), sprzedaż wysyłkowa i katalo-
gowa następujących towarów: zapachy, dekoracje ze stali, 
akcesoria oświetleniowe takie jak: lampy stołowe, lampy 
podłogowe, żyrandole, lampy do łazienki, lampy glamour, 
abażury, kinkiety elektryczne, żarówki, akcesoria łazienko-
we, zegary, dywany, dekoracje z kamienia, rolety zewnętrz-
ne, meble, meble na wymiar na zamówienie, meble ze stali 
szlachetnej, meble glamour, zestawy mebli, meble ze stali 
nierdzewnej, kamienia, szkła, drewna, tworzyw sztucznych, 
meble do wnętrz, meble kuchenne, meble zewnętrzne, 
meble ogrodowe, meble gięte, postumenty, cokoły, kon-
tuary, akcesoria meblowe wyposażenia domu, elementy 
meblowe, blaty stołowe, blaty kuchenne, blaty jako części 
mebli, blaty kamienne, rolety wewnętrzne, lustra ścienne, 
stojące, łazienkowe, jako elementy mebli, ramki do zdjęć, 
dekoracje wiszące jako ozdoby ścienne, sztukateria, po-
duszki, podkładki z tworzyw sztucznych, statuetki, figurki, 
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich mate-
riałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, 
elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, świeczniki, 
tace do użytku domowego, porcelana, wazy, wazony, misy, 
tekstylia, firany, zasłony, obrusy, dywany, tapety winylowe, 
tekstylne, nietekstylne, z tworzyw sztucznych, impregna-
ty do kamienia, środki pielęgnacji mebli, administrowanie 
działalnością handlową, usługi handlu elektronicznego, 
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za po-
średnictwem sieci telekomunikacyjnych do celów rekla-
mowych i sprzedaży, zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz innych, przez sklepy on-line, usługi importowo-
-eksportowe, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowe-
go w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, dostarczanie informacji handlo-
wych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, 
pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produk-
tów, usługi administrowania działalnością gospodarczą 
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za po-
mocą Internetu, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, usługi zarządzania sprzedażą, 
usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, reklama, 
reklama radiowa, telewizyjna i prasowa, reklama na stro-
nach internetowych, promocja sprzedaży, pokazy towarów 
do celów promocyjnych, wynajem przestrzeni reklamowej 
on-line, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń 
lub reklam, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
40 produkcja mebli na zamówienie, stolarstwo meblowe, 
produkcja mebli według specyfikacji osób trzecich, kształ-
towanie elementów metalowych, kucie artykułów metalo-
wych na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, 
montowanie produktów dla osób trzecich.
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(210) 473869 (220) 2017 07 07
(731) TORRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) All-stick

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.09, 
26.11.12, 29.01.14

(510), (511) 16 materiały drukowane, afisze i plakaty z pa-
pieru lub kartonu, folie i papiery samoprzylepne, etykiety 
papierowe, naklejki, nalepki, taśmy samoprzylepne do celów 
biurowych, katalogi, kalendarze, opakowania papierowe, 
kartonowe i z tworzyw sztucznych, foldery, teczki papiero-
we, prospekty, podręczniki, zawieszki tekturowe, szablony 
do znakowania, papierowe identyfikatory imienne, 35 rekla-
ma, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, po-
średnictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe 
w mediach drukowanych, sprzedaży czasu i miejsca na cele 
reklamowe w mediach elektronicznych [Internet], sprzedaż 
materiałów drukowanych, folii i papierów samoprzylepnych, 
etykiet papierowych i z tworzyw sztucznych, naklejek, nale-
pek, taśm samoprzylepnych do celów biurowych, katalogów, 
kalendarzy, bloczków do zapisywania, opakowań, standów, 
teczek, podręczników, zawieszek tekturowych, szablonów 
do znakowania, papierowych identyfikatorów imiennych, 
40 usługi drukowania, drukowanie na zamówienie na towa-
rach osób trzecich w celach promocyjnych i reklamowych, 
druk sitowy, drukowanie offsetowe, introligatorstwo, lami-
nowanie, obróbka papieru, nakładanie wypukłych wzorów 
na powierzchnie tekturowe.

(210) 473871 (220) 2017 07 07
(731) TROJANOWSKI MICHAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWE STANDA, Ząbki
(540) VIZARD men’s fashion

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, męska, młodzieżowa 
i dziecięca, ubiory plażowe, odzież sportowa, bluzki, bluzy, 
garnitury, marynarki, fraki, podkoszulki, koszule, koszulki 
polo, koszulki z krótkimi rękawami, (T-shirty), kamizelki, swe-
try, pulowery, spodnie, spodenki, bermudy, szorty, skafan-
dry, dresy, płaszcze, palta, jesionki, trencze, kurtki, wiatrówki, 
skarpety, getry, rajstopy, leginsy, bielizna, pidżamy, szlafroki, 
płaszcze kąpielowe, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, szel-
ki, krawaty, muszki, chusty, chusteczki, szaliki, szale, apaszki, 
nakrycia głowy, czapki, berety, rękawiczki, rękawice, obuwie, 
obuwie sportowe, buty za kostkę, obuwie plażowe, obuwie 
skórzane, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej prowa-
dzone w punktach sprzedaży, sklepach, sieciach sklepów, sa-
lonach oraz przez Internet następujących towarów: odzież, 
odzież damska, męska, młodzieżowa i dziecięca, ubiory pla-

żowe, odzież sportowa, bluzki, bluzy, garnitury, marynarki, 
fraki, podkoszulki, koszule, koszulki polo, koszulki z krótkimi 
rękawami, (T-shirty), kamizelki, swetry, pulowery, spodnie, 
spodenki, bermudy, szorty, skafandry, dresy, płaszcze, palta, 
jesionki, trencze, kurtki, wiatrówki, skarpety, getry, rajstopy, 
leginsy, bielizna, pidżamy, szlafroki, płaszcze kąpielowe, ko-
stiumy kąpielowe, kąpielówki, szelki, krawaty, muszki, chus-
ty, chusteczki, szaliki, szale, apaszki, nakrycia głowy, czapki, 
berety, rękawiczki, rękawice, obuwie, obuwie sportowe, buty 
za kostkę, obuwie plażowe, obuwie skórzane, usługi zarzą-
dzania w działalności handlowej, usługi doradcze w zakresie 
działalności gospodarczej, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, usługi informacyjne dla konsumentów, orga-
nizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, roz-
powszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów 
reklamowych, badania i analizy rynku, badania rynkowe oraz 
marketingowe, badania opinii publicznej, doradztwo w za-
kresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej.

(210) 474303 (220) 2017 07 18
(731) SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) SCHIEDEL masa uszczelniająca SKD

(531) 06.01.01, 06.01.02, 27.05.01
(510), (511) 19 materiały budowlane (niemetalowe), runy 
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, w szcze-
gólności: rury ceramiczne, kanały nie z metalu do instalacji 
wentylacyjnych grzewczych i klimatyzacyjnych, niemeta-
lowe kominy prefabrykowane, gotowe części niemetalowe 
przewodów kominowych, niemetalowe części fasonowe dla 
rur kominowych, niemetalowe prefabrykowane wentylacyj-
ne kanały kablowe.

(210) 474726 (220) 2017 07 28
(731) KUŚMIERCZYK JACEK JACEK KUŚMIERCZYK, 

Warszawa
(540) GRAFIKUS GRAFI-PRODUCT

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.07, 26.02.08
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, guma arabska, drukarskie substancje chemiczne, 
światłoczułe płytki drukarskie, żywice stosowane w przemy-
śle drukarskim, dodatki chemiczne do tuszy drukarskich, sen-
sybilizowane klisze drukarskie do druku offsetowego, oleje 
stosowane w produkcji tuszów drukarskich, środki chemicz-
ne do użytku w drukarstwie, preparaty chemiczne do użytku 
w produkcji materiałów drukarskich, mieszaniny do formo-
wania w postaci kitu syntetycznego do użytku w produkcji 
farb drukarskich dla branży drukarskiej, surfaktanty do ob-
róbki papieru stosowane w procesach drukarskich, surfak-
tanty do obróbki maszyn stosowane w procesach drukar-
skich, płytki o zwiększonej czułości do użytku w drukarstwie, 
mieszaniny chemiczne stosowane wraz z sensybilizowanymi 
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kliszami drukarskimi, środki dyspergujące do drukarstwa tek-
stylnego i barwienia wyrobów włókienniczych, środki pene-
trujące do drukarstwa tekstylnego i barwienia wyrobów 
włókienniczych, produkty chemiczne stosowane w drukar-
stwie lub przy druku tekstów, obrazów, słów czy grafiki, 2 far-
by akrylowe,  lakiery, farby drukarskie,barwniki, pigmenty, 
6 drut, zbiorniki metalowe, pojemniki metalowe, zamki me-
talowe, zawiasy metalowe,  opakowania metalowe, kable, 
druty i łańcuchy, z metalu, łańcuchy metalowe, sprężyny me-
talowe, złącza metalowe, śruby metalowe, wyroby metalowe 
nie zawarte w innych klasach, formy drukarskie metalowe, 
metale w postaci folii lub proszku do drukarek 3D, cyfry i lite-
ry z metali nieszlachetnych, z wyjątkiem czcionek drukar-
skich, litery i cyfry [z metali nieszlachetnych], z wyjątkiem 
czcionek drukarskich, folie i arkusze wykonane z metalu 
do stosowania do produkcji płytek drukowanych, panele 
miedziane do produkcji płytek drukowanych, 16 papier, kar-
ton, artykuły papierowe, plakaty z kartonu, maty stołowe 
z kartonu, tablice reklamowe z kartonu, podstawki pod 
szklanki z kartonu, etykiety z kartonu, materiały opakowanio-
we wykonane z kartonu, materiały do pakowania z kartonu, 
wypełnienie z kartonu, banery wystawowe wykonane z kar-
tonu, pudełka z kartonu, pudła na kapelusze z kartonu, szyl-
dy z kartonu, tablice ogłoszeniowe z kartonu, afisze, plakaty 
z kartonu, szyldy reklamowe z kartonu, koperty na butelki 
z kartonu, koperty na butelki z kartonu, pojemniki na lód wy-
konane kartonu, etykiety [owijki] na butelki z kartonu, łopatki 
wykonane z kartonu do usuwania odchodów zwierząt do-
mowych, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wy-
ściełania] z kartonu, dzieła sztuki oraz figurki z kartonu, mo-
dele architektoniczne wykonane z kartonu, torebki oraz 
artykuły do pakowania i przechowywania z kartonu, papier 
falisty, tektura, tektura falista, opakowania z papieru i tektury, 
artykuły piśmienne, elektryczne dziurkacze [sprzęt biurowy], 
przenośne drukarki etykiet [sprzęt biurowy], urządzenia i ma-
szyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], programy kom-
puterowe w formie drukowanej, galwanotypy [poligrafia], 
wierszowniki [poligrafia], druki, druki litograficzne, druki han-
dlowe, rozetki drukarek, drukowane bilety, drukowane jadło-
spisy, publikacje drukowane, materiały drukowane, drukowa-
ne wzory, programy drukowane, drukowane rozkłady, 
periodyki drukowane, kalendarze drukowane, przewodniki 
drukowane, reklamy drukowane, drukowane nagrody, spra-
wozdania drukowane, papier drukarski, kupony drukowane, 
certyfikaty drukowane, drukowane zaproszenia, drukowane 
emblematy, drukowane materiały szkoleniowe, kwestiona-
riusze drukowane, wykłady drukowane, lekcje drukowane, 
drukowane ankiety, horoskopy drukowane, drukowane flip-
charty, broszury drukowane, ulotki drukowane, drukowane 
diagramy, tabele drukowane, plany drukowane, drukowane 
wykresy, zestawy drukarskie, klisze drukarskie, drukarskie 
czcionki, czcionki drukarskie, formularze [blankiety, druki], 
księgi druków handlowych, maszyny drukujące adresy, dru-
kowane znaki papierowe, terminarze [materiały drukowane], 
samoprzylepne etykiety drukowane, drukowane arkusze 
muzyczne, drukowane wykroje kostiumów, drukowane em-
blematy [kalkomanie], drukowane reprodukcje obrazów, 
drukowane etykietki papierowe, drukowane materiały ilu-
stracyjne, drukowane ulotki informacyjne, papier drukarski 
superkalandrowany, drukowane foldery informacyjne, dru-
kowane komunikaty prasowe, drukowane programy zajęć, 
biuletyny [materiały drukowane], częściowo drukowane for-
mularze, drukowane raporty konsumenta, drukowane mate-
riały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, druko-
wane karty odpowiedzi, drukowane dyplomy [nagrody], 
roczniki [publikacje drukowane], drukowane zaproszenia 
kartonowe, drukowane zaproszenia papierowe, drukowane 

karty informacyjne, drukowany materiał promocyjny, druko-
wane materiały piśmienne, drukowane arkusze informacyj-
ne, publikacje periodyczne drukowane, przenośne zestawy 
drukarskie, litery drukarskie [czcionka], reglety drukarskie [in-
terlinie], cyfry [czcionki drukarskie], druki w formie obrazów, 
materiały drukarskie i introligatorskie, matryce do druku ręcz-
nego, taśmy do drukarek komputerowych, papier rolowany 
do drukarek, papier do drukarek laserowych, linijki [reglety] 
dla drukarzy, taśmy do drukarek igłowych, drukowane ety-
kiety na bagaż, drukowane reprodukcje dzieł sztuki, dzienniki 
pokładowe [materiały drukowane], rejestry okrętowe [mate-
riały drukowane], drukowane karty na przepisy, drukowane 
kartonowe tablice reklamowe, drukowane czasopisma po-
święcone turystyce, drukowane czasopisma poświęcone fil-
mom, drukowane papierowe tablice reklamowe, drukowane 
czasopisma poświęcone tańcowi, wykroje drukowane 
do szycia, drukowane raporty z badań, drukowane notatki 
z seminariów, publikacje drukowane dotyczące kompute-
rów, drukowane książki z nutami, komunikaty prasowe [ma-
teriały drukowane], kaszty, ramy zecerskie [drukarstwo], pa-
pier do druku cyfrowego, przenośne drukarki etykiet [sprzęt 
biurowy], materiały drukowane do celów instruktażowych, 
drukowane materiały opakowaniowe z papieru, drukowane 
czasopisma poświęcone sztukom teatralnym, drukowane 
czasopisma poświęcone sztuce figuratywnej, drukowane 
karty odpowiedzi na listy, drukowane instrukcje dotyczące 
metod nauczania, skrócone przewodniki kieszonkowe [ma-
teriały drukowane], drukowane materiały instruktażowe doty-
czące telekomunikacji, zestawy drukarskie, przenośne [artyku-
ły biurowe], programy komputerowe w formie drukowanej, 
papier offsetowy do drukowania broszur, taśmy nasączone 
tuszem do drukarek komputerowych, materiały drukowane 
w postaci próbek kolorów, czerwona farba drukarska stoso-
wana w pieczątkach, rysunki satyryczne w gazetach [mate-
riały drukowane], drukowane opowieści przedstawione 
w formie ilustrowanej, historyjki obrazkowe w gazetach [ma-
teriały drukowane], drukowane materiały w zakresie kursów 
korespondencyjnych, książki drukowane w dziedzinie edu-
kacji muzycznej, arkusze z nutami w formie drukowanej, pro-
gramy przetwarzające dane w formie drukowanej, papier 
do drukowania metodą sublimacji barwników, korektory 
w płynie do matryc drukarskich, drukowane karty okoliczno-
ściowe z zapisanymi informacjami elektronicznymi, druko-
wane zabawne etykiety na butelki z winem, ręczne drukarki 
do kart kredytowych do wytłaczania znaków, drukowane 
przepisy sprzedawane jako elementy opakowań artykułów 
spożywczych, rolki papieru do ciągłego zapisu danych [ma-
teriały drukowane], maszyny do drukowania etykiet do użyt-
ku domowego i biurowego, papier do drukowania fotografii 
[nie z chemicznie zwiększoną czułością], drukowane znaki 
papierowe zawierające nazwy do stosowania podczas spe-
cjalnych wydarzeń, drukowane znaki papierowe zawierające 
numery stołów do stosowania podczas specjalnych wyda-
rzeń, arkusze nasączone tuszem do użytku w reprodukcji ob-
razów w branży drukarskiej, taśmy do przenośnych drukarek 
etykiet [artykuły biurowe], 35 prowadzenie sklepu i/lub hur-
towni z maszynami, urządzeniami przemysłowymi, statkami, 
samolotami, meblami, artykułami gospodarstwa domowe-
go i drobnymi wyrobami metalowymi, prowadzenie sklepu 
i/lub hurtowni z napojami alkoholowymi, napojami bezalko-
holowymi, wyrobami tytoniowymi, komputerami, urządze-
niami peryferyjnymi, oprogramowaniem, wyrobami chemicz-
nymi, odpadami, złomem, gazetami, artykułami piśmiennymi, 
książkami, drobnymi wyrobami metalowymi, farbami, 
szkłem, meblami, sprzętem oświetleniowym, pozostałymi 
artykułami użytku domowego, skomputeryzowane zarzą-
dzanie danymi, zarządzanie bazami danych, doradztwo 
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w zakresie prowadzenia działalność gospodarczej i zarządza-
nia, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe 
w mediach drukowanych, elektronicznych i innych, reklama, 
agencje reklamowe, badanie rynku i opinii publicznej, po-
średnictwo pracy, biuro pośrednictwa pracy, agencje pracy 
tymczasowej, zarządzanie agencjami turystycznymi, organi-
zowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlowych 
lub/i reklamowych, usługi sprzedaży, reklamy i promocji: ma-
teriałów drukarskich i introligatorskich, drukarek, maszyn 
i urządzeń introligatorskich, 40 drukowanie, druk wywabo-
wy, druk sitowy, druk typograficzny, drukowanie fotograficz-
ne, drukowanie wzorów, usługi drukowania, drukowanie 
zdjęć, drukowanie offsetowe, drukowanie litograficzne, dru-
kowanie szablonów, drukowanie 3d, drukowanie portretów, 
drukowanie znaczków, drukowanie reklam, drukowanie ksią-
żek, drukowanie fotograwiury, drukowanie cyfrowe, druko-
wanie wklęsłe, usługi druku offsetowego, usługi składania dru-
ku, usługi wykańczania druków, wytrawianie fotograficzne 
druków, wynajem drukarek 3d, drukowanie przezroczy foto-
graficznych, drukowanie filmu kinematograficznego, druko-
wanie na wełnie, odtlenianie obwodów drukowanych, usługi 
druku na tkaninach, usługi wykańczania druków [introliga-
torstwo], usługi wykańczania druków [składanie], przetwa-
rzanie przeźroczy i druków, usługi wykańczania druków [cię-
cie], drukowanie wzorów na dywanach, drukowanie obrazów 
na przedmiotach, drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, 
drukowanie wzorów dla osób trzecich, drukowanie doku-
mentów z nośników cyfrowych, drukowanie fotografii z no-
śników cyfrowych, kolacjonowanie materiałów drukowa-
nych [oprawy introligatorskie], wynajem maszyn i urządzeń 
drukarskich, udzielanie informacji dotyczących usług drukar-
skich, usługi w zakresie drukowania materiałów papierni-
czych, drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów 
i zdjęć, drukowanie ozdobnych wzorów na opakowaniach 
prezentów, wynajem maszyn i urządzeń do drukowania 
zdjęć, udzielanie informacji związanych z usługami drukowa-
nia fotograficznego, usługi cyfrowego drukowania książek 
i innych dokumentów na zamówienie, udzielanie informacji 
związanych z wypożyczaniem maszyn i urządzeń drukar-
skich, drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo 
na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych 
i reklamowych.

(210) 474839 (220) 2017 08 01
(731) G-PHARMA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Zdrowie na Szpilkach
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne 
prowadzone  za pośrednictwem radia, telewizji, prasy oraz sieci 
komputerowej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne 
świadczone z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów, 
neonów, flag i transparentów, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne oraz usługi polegające na dostarczaniu informacji 
o charakterze handlowym, biznesowym, reklamowym i marke-
tingowym, świadczone za pomocą stron internetowych i me-
diów społecznościowych, usługi public relations, usługi w za-
kresie edycji i publikacji tekstów promocyjnych i reklamowych, 
usługi w zakresie tworzenia i rozpowszechniania materiałów 
reklamowych w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospek-
tów i broszur, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia 
wystaw, festynów, targów, pokazów, loterii, zawodów i konkur-
sów w celach reklamowych i promocyjnych, usługi związane 
z planowaniem, organizowaniem i realizacją promocji towarów, 
strategii marketingowych i kampanii reklamowych świadczone 
na rzecz osób trzecich, usługi polegające na prowadzeniu kam-
panii reklamowych oraz na zarządzaniu planami lojalnościowy-

mi, planami zachęt dla klientów i planami promocyjnymi i bo-
nusowymi, usługi w zakresie badań rynkowych i badań opinii 
publicznej, usługi w zakresie rynkowych badań statystycznych, 
usługi w zakresie prac biurowych, usługi w zakresie zarządza-
nia zbiorami informatycznymi zgromadzonymi na serwerach, 
w pamięci komputerów oraz w pamięci bezprzewodowych 
urządzeń elektronicznych, usługi w zakresie wyszukiwania da-
nych i informacji w plikach komputerowych, usługi w zakresie 
wyszukiwania danych i informacji za pośrednictwem Internetu 
i sieci bezprzewodowych, usługi w zakresie pozyskiwania da-
nych do komputerowych baz danych oraz sortowania, syste-
matyzacji i wyszukiwania danych w komputerowych bazach 
danych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich 
wymienionych wyżej usług, 41 usługi w zakresie nauczania 
i kształcenia, usługi w zakresie działalności kulturalnej, spor-
tu i rozrywki, usługi związane  z organizacją i prowadzeniem 
działań i imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym 
i edukacyjnym, usługi w zakresie organizacji wystaw i festynów 
w celach rozrywkowych i edukacyjnych, usługi związane z or-
ganizacją czasu wolnego i wypoczynku osób dorosłych i dzie-
ci, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia pokazów, loterii 
i konkursów o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozryw-
kowym, usługi w zakresie organizowania koncertów, spektakli 
teatralnych i pokazów filmowych, w tym koncertów, spektakli 
i pokazów na wolnym powietrzu, usługi w zakresie rezerwacji 
miejsc na koncerty, spektakle teatralne, pokazy filmowe i inne 
imprezy o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym i kultural-
nym, usługi animatorów kultury, usługi w zakresie udostępnia-
nia pomieszczeń i przestrzeni dla potrzeb organizacji zajęć i im-
prez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym, 
usługi w zakresie organizacji i prowadzenia pracowni specjali-
stycznych, usługi klubów zdrowia, usługi polegające na publiko-
waniu tekstów innych, niż teksty reklamowe, na nośnikach pa-
pierowych i elektronicznych oraz w Internecie, usługi w zakresie 
organizacji i prowadzenia konferencji, kongresów, sympozjów, 
seminariów i zjazdów, usługi w zakresie prowadzenia szkoleń 
i warsztatów, usługi w zakresie prowadzenia kursów, w tym kur-
sów korespondencyjnych, usługi w zakresie wypożyczania no-
śników z filmami i nagraniami dźwiękowymi, usługi w zakresie 
wypożyczania książek, czasopism i publikacji na nośnikach pa-
pierowych i elektronicznych, usługi polegające na odtwarzaniu 
filmów i nagrań dźwiękowych, usługi fotograficzne w zakresie 
wykonywania zdjęć oraz usługi w zakresie rejestrowania dźwię-
ku i obrazu na taśmie filmowej, taśmie wideo oraz na nośnikach 
elektronicznych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące 
wszystkich wymienionych wyżej usług.

(210) 474860 (220) 2017 08 01
(731) YACHT KLUB POLSKI, Warszawa
(540) 
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(531) 18.04.01, 18.04.03, 24.01.05, 24.13.25, 29.01.14, 24.11.01
(510), (511) 12 sprzęt żeglarski, w tym jachty, kajaki, moto-
rówki, bojery, deski windsurfingowe, 37 usługi w zakresie na-
prawy sprzętu żeglarskiego, 41 szkolenia żeglarskie.

(210) 475118 (220) 2017 08 07
(731) American-Cigarette Company (Overseas) Limited, 

Boncourt, CH
(540) Peter Stuyvesant

(531) 29.01.14, 24.01.05, 24.01.09, 24.01.13, 24.01.17, 27.05.01, 
27.07.01, 26.11.12

(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy, tytoń przetworzo-
ny, wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów 
medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artyku-
ły dla palaczy, bibułki, gilzy i filtry do papierosów, przyrządy 
kieszonkowe do skręcania papierosów, podręczne nabijarki 
do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny do e-papiero-
sów, wyroby tytoniowe do podgrzewania.

(210) 475134 (220) 2017 08 08
(731) UP’GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rokietnica
(540) Herbal Beverage Schizandra&Rowan UP&GO 

KOMBUCHA NAPÓJ HERBACIANY Delikatnie 
Gazowany

(531) 05.11.99, 05.13.25, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe gazowane, napo-
je orzeźwiające, napoje aromatyzowane owocami, napoje 
owocowe niealkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie 
owoców, o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku 
herbaty, napoje na bazie owoców.

(210) 475147 (220) 2017 08 08
(731) UP’GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rokietnica
(540) Herbal Beverage Jagody Acai & Goji UP&GO 

KOMBUCHA NAPÓJ HERBACIANY Delikatnie 
Gazowany

(531) 05.11.99, 05.13.25, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe gazowane, napo-
je orzeźwiające, napoje aromatyzowane owocami, napoje 
owocowe niealkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie 
owoców, o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku 
herbaty, napoje na bazie owoców.

(210) 475148 (220) 2017 08 08
(731) UP’GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rokietnica
(540) Herbal Beverage Classic UP&GO KOMBUCHA NAPÓJ 

HERBACIANY Delikatnie Gazowany
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(531) 27.05.01, 05.11.99, 05.13.25, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe gazowane, napo-
je orzeźwiające, napoje aromatyzowane owocami, napoje 
owocowe niealkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie 
owoców, o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku 
herbaty, napoje na bazie owoców.

(210) 475273 (220) 2017 08 11
(731) QUBUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) SZKOŁA CZARODZIEJÓW
(510), (511) 39 organizacja wycieczek turystycznych, zwie-
dzanie turystyczne, organizacja wycieczek, prowadzenie 
wycieczek, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, orga-
nizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wakacji zor-
ganizowanych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem 
i wypraw, organizowanie wypraw, wycieczek jednodnio-
wych i wycieczek ze zwiedzaniem, 41 obozy letnie [rozryw-
ka i edukacja], obozy rekreacyjne, organizacja aktywności 
edukacyjnych na obozach letnich, organizacja aktywności 
kulturalnych na obozach letnich, organizacja atrakcji na obo-
zach letnich, organizacja zajęć, organizowanie uczestnic-
twa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, organizowanie 
wycieczek w celach rozrywkowych, organizowanie zajęć 
rekreacyjnych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie tur-
niejów rekreacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów 
w zajęciach rekreacyjnych, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, 
zapewnianie zajęć kulturalnych.

(210) 475274 (220) 2017 08 11
(731) QUBUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) SZKOŁA TROPICIELI
(510), (511) 39 organizacja wycieczek turystycznych, zwie-
dzanie turystyczne, organizacja wycieczek, prowadzenie 
wycieczek, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, orga-
nizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wakacji zor-
ganizowanych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem 
i wypraw, organizowanie wypraw, wycieczek jednodnio-
wych i wycieczek ze zwiedzaniem, 41 obozy letnie [rozryw-
ka i edukacja], obozy rekreacyjne, organizacja aktywności 
edukacyjnych na obozach letnich, organizacja aktywności 
kulturalnych na obozach letnich, organizacja atrakcji na obo-
zach letnich, organizacja zajęć, organizowanie uczestnic-
twa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, organizowanie 
wycieczek w celach rozrywkowych, organizowanie zajęć 
rekreacyjnych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie tur-
niejów rekreacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów 
w zajęciach rekreacyjnych, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, 
zapewnianie zajęć kulturalnych.

(210) 475439 (220) 2017 08 17
(731) QUICK-MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzelin
(540) HYDRO CONTROL

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.16, 24.15.02
(510), (511) 1 amoniak, chemiczne środki czyszczące do ko-
minków, chemikalia do wyrobu pigmentów, kleje do płytek 
ściennych i podłogowych, kleje do tapetowania, kleje i pre-
paraty klejące stosowane w przemyśle, preparaty chemiczne 
do lutowania, preparaty chemiczne do przepłukiwania grzej-
ników, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, preparaty 
chemiczne do konserwacji cegieł, preparaty do konserwacji 
płytek, preparaty chemiczne do obróbki i wykańczania stali, 
preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty kon-
serwujące stosowane w murarstwie, preparaty ułatwiające 
wyjmowanie odlewów z formy, preparaty zabezpieczające 
mury przed wilgocią, stosowane w murarstwie, rozpusz-
czalniki do lakierów i farb, spoiwa do impregnacji wodood-
pornej, substancje chemiczne do napowietrzania betonu, 
substancje żrące stosowane w budownictwie, szkło wodne, 
środki chemiczne do matowienia szkła, środki do konserwa-
cji betonu z wyjątkiem farb i lakierów, wapno bielące, środki 
zlepiające do betonu, 2 barwniki do farb i lakierów, bejce, 
emalie do malowania, farby, lakiery, pokosty, minia ołowiana, 
powłoki do drewna, rozcieńczalniki do farb i lakierów, sadza 
jako pigment, taśmy antykorozyjne, terpentyna, środki wiążą-
ce do farb, 4 denaturat, brykiety węglowe i drewniane, nafta, 
oleje do farb, smary, wazelina przemysłowa, 17 farby izolacyj-
ne, folie metalowe izolacyjne, kit, lakiery izolacyjne, materiały 
nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, mika, niemetalo-
we osłony do rur, oleje izolacyjne, rękawice izolacyjne, szcze-
liwo do złączy, taśmy izolacyjne, taśmy samoprzylepne inne 
niż do użytku domowego, biurowego, medycznego, wata 
do uszczelnień w budownictwie, wełna mineralna, włókna 
azbestowe, zaprawy izolacyjne, zaprawy murarskie. związki 
chemiczne do uszczelniania przecieków, masy uszczelnia-
jące wodoodporne, 19 materiały budowlane niemetalowe, 
bitumiczne wyroby dla budownictwa, boazeria, elementy 
wykończenia budowli niemetalowe, beton, gips, glina, szkło 
izolacyjne dla budownictwa, karton budowlany, płyty gipso-
wo-kartonowe, listwy niemetalowe, okładziny niemetalowe 
dla budownictwa, smoła, sklejka, taśmy smołowane używa-
ne w budownictwie, terakota, tynk, tarcica, wapień, trzcina 
do użytku w budownictwie, wapno, zaprawy budowlane, 
tłuczeń, sztuczny kamień, kamień budowlany, klinkier, kreda 
jako surowiec budowlany, szalunki niemetalowe, żwir, pia-
sek, cegły, granulat do znaczenia dróg, okrycia i płyty nie-
metalowe dla budownictwa, 35 projektowanie i dystrybucja 
materiałów reklamowych, usługi reklamowe, wykonywanie 
nadruków reklamowych.

(210) 475440 (220) 2017 08 17
(731) QUICK-MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzelin
(540) V.O.R

(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.15.01
(510), (511) 1 amoniak, chemiczne środki czyszczące do ko-
minków, chemikalia do wyrobu pigmentów, kleje do płytek 
ściennych i podłogowych, kleje do tapetowania, kleje i pre-
paraty klejące stosowane w przemyśle, preparaty chemiczne 
do lutowania, preparaty chemiczne do przepłukiwania grzej-
ników, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, preparaty 
chemiczne do konserwacji cegieł, preparaty do konserwacji 
płytek, preparaty chemiczne do obróbki i wykańczania stali, 
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preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty kon-
serwujące stosowane w murarstwie, preparaty ułatwiające 
wyjmowanie odlewów z formy, preparaty zabezpieczające 
mury przed wilgocią, stosowane w murarstwie, rozpusz-
czalniki do lakierów i farb, spoiwa do impregnacji wodood-
pornej, substancje chemiczne do napowietrzania betonu, 
substancje żrące stosowane w budownictwie, szkło wodne, 
środki chemiczne do matowienia szkła, środki do konserwa-
cji betonu z wyjątkiem farb i lakierów, wapno bielące, środki 
zlepiające do betonu, 2 barwniki do farb i lakierów, bejce, 
emalie do malowania, farby, lakiery, pokosty, minia ołowiana, 
powłoki do drewna, rozcieńczalniki do farb i lakierów, sadza 
jako pigment, taśmy antykorozyjne, terpentyna, środki wiążą-
ce do farb, 4 denaturat, brykiety węglowe i drewniane, nafta, 
oleje do farb, smary, wazelina przemysłowa, 17 farby izolacyj-
ne, folie metalowe izolacyjne, kit, lakiery izolacyjne, materiały 
nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, mika, niemetalo-
we osłony do rur, oleje izolacyjne, rękawice izolacyjne, szcze-
liwo do złączy, taśmy izolacyjne, taśmy samoprzylepne inne 
niż do użytku domowego, biurowego, medycznego, wata 
do uszczelnień w budownictwie, wełna mineralna, włókna 
azbestowe, zaprawy izolacyjne, zaprawy murarskie. związki 
chemiczne do uszczelniania przecieków, masy uszczelnia-
jące wodoodporne, 19 materiały budowlane niemetalowe, 
bitumiczne wyroby dla budownictwa, boazeria, elementy 
wykończenia budowli niemetalowe, beton, gips, glina, szkło 
izolacyjne dla budownictwa, karton budowlany, płyty gipso-
wo-kartonowe, listwy niemetalowe, okładziny niemetalowe 
dla budownictwa, smoła, sklejka, taśmy smołowane używa-
ne w budownictwie, terakota, tynk, tarcica, wapień, trzcina 
do użytku w budownictwie, wapno, zaprawy budowlane, 
tłuczeń, sztuczny kamień, kamień budowlany, klinkier, kreda 
jako surowiec budowlany, szalunki niemetalowe, żwir, pia-
sek, cegły, granulat do znaczenia dróg, okrycia i płyty nie-
metalowe dla budownictwa, 35 projektowanie i dystrybucja 
materiałów reklamowych, usługi reklamowe, wykonywanie 
nadruków reklamowych.

(210) 475444 (220) 2017 08 17
(731) QUICK-MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzelin
(540) sievert

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.03.04
(510), (511) 1 amoniak, chemiczne środki czyszczące do ko-
minków, chemikalia do wyrobu pigmentów, kleje do płytek 
ściennych i podłogowych, kleje do tapetowania, kleje i pre-
paraty klejące stosowane w przemyśle, preparaty chemiczne 
do lutowania, preparaty chemiczne do przepłukiwania grzej-
ników, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, preparaty 
chemiczne do konserwacji cegieł, preparaty do konserwacji 
płytek, preparaty chemiczne do obróbki i wykańczania stali, 
preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty kon-
serwujące stosowane w murarstwie, preparaty ułatwiające 
wyjmowanie odlewów z formy, preparaty zabezpieczające 
mury przed wilgocią, stosowane w murarstwie, rozpusz-
czalniki do lakierów i farb, spoiwa do impregnacji wodood-
pornej, substancje chemiczne do napowietrzania betonu, 
substancje żrące stosowane w budownictwie, szkło wodne, 
środki chemiczne do matowienia szkła, środki do konserwa-
cji betonu z wyjątkiem farb i lakierów, wapno bielące, środki 

zlepiające do betonu, 2 barwniki do farb i lakierów, bejce, 
emalie do malowania, farby, lakiery, pokosty, minia ołowiana, 
powłoki do drewna, rozcieńczalniki do farb i lakierów, sadza 
jako pigment, taśmy antykorozyjne, terpentyna, środki wiążą-
ce do farb, 4 denaturat, brykiety węglowe i drewniane, nafta, 
oleje do farb, smary, wazelina przemysłowa, 17 farby izolacyj-
ne, folie metalowe izolacyjne, kit, lakiery izolacyjne, materiały 
nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, mika, niemetalo-
we osłony do rur, oleje izolacyjne, rękawice izolacyjne, szcze-
liwo do złączy, taśmy izolacyjne, taśmy samoprzylepne inne 
niż do użytku domowego, biurowego, medycznego, wata 
do uszczelnień w budownictwie, wełna mineralna, włókna 
azbestowe, zaprawy izolacyjne, zaprawy murarskie, związki 
chemiczne do uszczelniania przecieków, masy uszczelnia-
jące wodoodporne, 19 materiały budowlane niemetalowe, 
bitumiczne wyroby dla budownictwa, boazeria, elementy 
wykończenia budowli niemetalowe, beton, gips, glina, szkło 
izolacyjne dla budownictwa, karton budowlany, płyty gipso-
wo-kartonowe, listwy niemetalowe, okładziny niemetalowe 
dla budownictwa, smoła, sklejka, taśmy smołowane używa-
ne w budownictwie, terakota, tynk, tarcica, wapień, trzcina 
do użytku w budownictwie, wapno, zaprawy budowlane, 
tłuczeń, sztuczny kamień, kamień budowlany, klinkier, kreda 
jako surowiec budowlany, szalunki niemetalowe, żwir, pia-
sek, cegły, granulat do znaczenia dróg, okrycia i płyty nie-
metalowe dla budownictwa, 35 projektowanie i dystrybucja 
materiałów reklamowych, usługi reklamowe, wykonywanie 
nadruków reklamowych.

(210) 475504 (220) 2017 08 21
(731) PROTEC-OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) mylaQ

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13
(510), (511) 3 akryle, baza podkładowa do paznokci [ko-
smetyki], bazy pod lakier, korektor) do lakieru do paznokci, 
lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakier magne-
tyczne do paznokci, lakiery do paznokci, lakiery do paznokci 
utwardzane promieniami UV, lakiery do paznokci w pisaku, 
lakiery nawierzchniowe do paznokci, lakiery podkładowe 
do paznokci, lakiery termiczne, materiały na powłoki do pa-
znokci, podkłady do lakierów do paznokci, podkłady do pa-
znokci [kosmetyki]: podkład) pod lakiery do paznokci, po-
włoki do nadawania kształtu paznokciom u rąk, preparaty 
do odbudowy ubytków paznokcia lub budowy przedłużenia 
paznokcia, proszki akr lowe do sporządzania lakierów do pa-
znokci, utwardzacze do paznokci, żel do paznokci zwłaszcza 
żel akrylowy i żel UV, żel do paznokci, żel kolorowy do paznok-
ci, żele do przedłużania paznokci, żele do tworzenia powłok 
lakierowych na paznokciach, aceton do usuwania lakierów 
do paznokci, brokaty do paznokci, kalkomanie do ozdabia-
nia paznokci, klej do folii transferowej, kleje do mocowania 
sztucznych paznokci, kleje do sztucznych paznokci, kryształ-
ki, cekiny, perełki do zdobienia paznokci, proszki do zdobie-
nia paznokci, pyłki do zdobienia paznokci, tipsy, tusze do ra-
pidografów do celów kosmetycznych w tym do lakierów 
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do paznokci., wzorniki magnetyczne do zdobienia paznokci, 
żele budujące do przedłużania paznokci, folie do usuwania 
lakierów, klipsy do usuwania lakierów w szczególności utwar-
dzanych promieniami UV (hybrydowych), preparaty do od-
tłuszczania paznokci, środki do usuwania paznokci żelowy 
ch, tasiemka samoprzylepna do usuwania lakieru z paznokci., 
zmywacze do lakieru do paznokci, oliwki do paznokci, płyny 
do uszlachetniania powierzchni lakierów do paznokci, płyny 
do uszlachetniania powierzchni lakierów do paznokci w ato-
mizerze, preparaty wzmacniające paznokcie, środki do osu-
szania powierzchni paznokcia przed lakierowaniem, środki 
do trawienia powierzchni paznokcia przed lakierowaniem, 
środki do usuwania skórek wokół paznokci, żele do usuwania 
skórek, cukrowy peeling do stóp, folie transferowe do prze-
noszenia wzorów na paznokcie, kremy do rąk, kremy do stóp, 
paznokcie do wzornika transparentne wymienne, szablony 
do kształtowania paznokci, cukrowy peeling do stóp, wałki 
bawełniane do celów kosmetycznych, emalie do paznokci, 
lakier w aerozolu do dekoracji paznokci, preparaty kosme-
tyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, 
środki do pielęgnacji paznokci sztucznych i naturalnych, mia-
nowicie akryle i żele do użytku w kosmetycznym upiększa-
niu paznokci naturalnych i sztucznych., tworzywa sztuczne 
utwardzane światłem do wytwarzania sztucznych paznokci, 
wzmacniacze do paznokci, kleje do utwardzania paznokci, 
naklejane ozdoby do paznokci, naklejki na paznokcie, paski 
do paznokci, pyłki brokatowe do paznokci, szablony do pa-
znokci, papier ścierny po paznokci, preparaty do oczyszcza-
nia paznokci, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, 
zmywacze do paznokci w sztyfcie, sztuczne paznokcie, 
sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, sztuczne pa-
znokcie do stóp, sztuczne paznokcie i inne preparaty które 
można nanieść na paznokcie zwłaszcza tatuaże na paznok-
cie, sztuczne paznokcie wykonane z metali szlachetnych, 
gaziki do celów kosmetycznych, kamienie do wygładzania 
stóp, produkty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, po-
włoki do nadawania kształtu paznokciom, proszki do nada-
wania kształtu sztucznym paznokciom, waciki do celów ko-
smetycznych, emulsje do wzmacniania paznokci, kosmetyki 
do paznokci, krem do skórek wokół paznokci, kremy do pa-
znokci, nielecznicze balsamy do stosowania na paznokcie, 
odżywki do paznokci, odżywki do skórek wokół paznokci, 
olejek do skórek wokół paznokci, oliwka do naskórka, pe-
elingi do ciała, preparaty do polerowania paznokci, odżywki 
utwardzające do paznokci [kosmetyki], płyny do manikiuru 
i pedikiuru., produkty do regeneracji paznokci, preparaty 
do kuracji paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, pre-
paraty do wzmacniania paznokci, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji paznokci, rozjaśniacze do paznokci, serum, 
preparaty do piłowania i szlifowania do celów kosmetycz-
nych, preparaty ścierne do ciała, proszek do polerowania 
paznokci, 5 płyn do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów, 
płyn do dezynfekcji skóry, preparaty do dezynfekcji paznok-
ci, 8 cążki do skórek: cążki kątowe, cęgi do pedicure, czte-
rostronny blok polerski, dłutko do nakładania ozdób-sonda, 
gilotynki do paznokci, nożyczki baby, nożyczki do paznokci, 
obcinacze do paznokci, pęseta punktowa, pęseta ścięta, 
pilnik banan, pilnik do pedicure, pilnik łódka, pilnik pro-
sty, płytka metalowa do zdobień, podkładka kryształowa 
do mieszania kolorów, polerka 4-stronna, polerka 6-stronna, 
polerka łódka, polerka prosta, polerka z uchwytem skóra 
jelonka, kopytko metalowe służące do usuwania oraz od-
suwania skórek [pusher 3c], narzędzia do odsuwania skórek 
przy paznokciach, pusher-kopytko, rączka biała do frezarki, 
tarka do pięt na baterie, tarka do stóp, trzpień, trzpień typu 
mandryl, zaciskarka do żelu/akrylu, palec do ćwiczeń na sza-
blonie, bagietka do henny, derma roller do pielęgnacji skóry, 

magnes do tworzenia wzorów na paznokciu [efekt cat eye], 
palec do ćwiczeń z miejscem na tipsa, cążki do obcinania 
paznokci, pilniczki dla paznokci, polerki do paznokci, rapido-
graf, stempelek do tworzenia wzorów ozdób do paznokci, 
frezarka do paznokci, frezy do frezarki do paznokci, kapturek 
zaokrąglony do frezarki do paznokci, cążki do obcinania pa-
znokci elektryczne lub nieelektryczne, elektryczne maszyny 
i maszynki do pielęgnacji paznokci, hybrydowe urządzenie 
do manicure i pedicure mianowicie pojedynczy przyrząd 
służący do odciągania skórek, służący jako pinceta, zdrapy-
waczka i cążki, komplety dla manicure, maszyny i maszyny 
polerowania paznokci, maszyny parafinowe (parafiniarki), na-
rzędzia i urządzenia o napędzie ręcznym do pielęgnacji pa-
znokci lub do obróbki paznokci, pęsety do skórek i kleszcze 
do skórek, pilniki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, 
polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, urządze-
nia do manikiur z metalu, maszyny i maszyny polerowania 
paznokci, urządzenia do szczotkowania paznokci, zestawy 
do pedicure, zestawy pilniczków do paznokci, zestawy przy-
rządów do manicure, przyrządy do usuwania skórek, 11 11 
lampy i świetlówki LED oraz UV do paznokci, podgrzewacze 
parafiny, sterylizatory cyfrowe-myjki, sterylizator kulkowy.

(210) 475541 (220) 2017 08 21
(731) BW EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Nowy Targ

(540) 

(531) 01.05.06, 29.01.13
(510), (511) 35 obróbka tekstów, rozpowszechnienie ogło-
szeń reklamowych, reklama, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych: ulotek, prospektów, druków, próbek, broszur, 
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklamy 
korespondencyjne, edycja tekstów, 41 usługi bibliotek objaz-
dowych, doradztwo zawodowe - porady w zakresie eduka-
cji lub kształcenia, edukacja, informacje o edukacji, eduka-
cja - nauczanie, fotografowanie, fotoreportaże, usługi gier 
świadczone on-line, informacja o imprezach rozrywkowych, 
informacja o rekreacji, instruktaże, komputerowe przygoto-
wanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa 
konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizo-
wanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publiko-
wanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne 
w formie pokazów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
nauczanie, nauczanie korespondencyjne, nauczanie religii, 
usługi obozów wakacyjnych jako rozrywka, organizowanie 
i prowadzenia warsztatów jako szkolenia, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, or-
ganizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie wystaw 
z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie scenariuszy, pisanie 
tekstów, innych niż reklamowych, produkcja filmów innych 
niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line książek 
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i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do po-
brania, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
rozrywka, informacja o rozrywce, sprawdziany edukacyjne, 
usługi studia nagrań, usługi komponowania układu graficz-
nego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi szkół 
w zakresie edukacji, 42 badania naukowe, hosting serwerów, 
instalacje oprogramowania komputerowego, programowa-
nie komputerów, projektowanie systemów komputerowych, 
wypożyczanie komputerów, aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, konserwacja oprogramowania kompu-
terowego, powielanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie 
serwerów, usługi graficzne.

(210) 475543 (220) 2017 08 21
(731) BW EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Nowy Targ

(540) POLSKIE SZKOŁY INTERNETOWE LIBRATUS
(510), (511) 35 obróbka tekstów, rozpowszechnienie ogło-
szeń reklamowych, reklama, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych: ulotek, prospektów, druków, próbek, broszur, 
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklamy 
korespondencyjne, edycja tekstów, 41 usługi bibliotek objaz-
dowych, doradztwo zawodowe - porady w zakresie eduka-
cji lub kształcenia, edukacja, informacje o edukacji, eduka-
cja - nauczanie, fotografowanie, fotoreportaże, usługi gier 
świadczone on-line, informacja o imprezach rozrywkowych, 
informacja o rekreacji, instruktaże, komputerowe przygoto-
wanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa 
konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizo-
wanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publiko-
wanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne 
w formie pokazów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
nauczanie, nauczanie korespondencyjne, nauczanie religii, 
usługi obozów wakacyjnych jako rozrywka, organizowanie 
i prowadzenia warsztatów jako szkolenia, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, or-
ganizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie wystaw 
z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie scenariuszy, pisanie 
tekstów, innych niż reklamowych, produkcja filmów innych 
niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line książek 
i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do po-
brania, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
rozrywka, informacja o rozrywce, sprawdziany edukacyjne, 
usługi studia nagrań, usługi komponowania układu graficz-
nego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi szkół 
w zakresie edukacji, 42 badania naukowe, hosting serwerów, 
instalacje oprogramowania komputerowego, programowa-
nie komputerów, projektowanie systemów komputerowych, 
wypożyczanie komputerów, aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, konserwacja oprogramowania kompu-
terowego, powielanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie 
serwerów, usługi graficzne.

(210) 475548 (220) 2017 08 22
(731) SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) SuperBus.COM

(531) 18.01.08, 27.05.01
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty 
(dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania, transmisji, re-
produkcji danych, dźwięku lub obrazu, elektryczne przyrządy 
testujące, przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, elek-
tryczne przyrządy pomiarowe, elektryczne urządzenia nawi-
gacyjne, elektryczne urządzenia wspomagające, elektryczne 
urządzenia ważące, elektryczne urządzenia przełączające, 
elektryczne urządzenia sygnalizacyjne, elektryczne urządze-
nia połączeniowe, elektryczne urządzenia łącznościowe, 
elektryczne urządzenia programujące, elektryczne urządze-
nia topograficzne, elektryczne urządzenia pomiarowe,  elek-
tryczne urządzenia monitorujące, elektryczne urządzenia 
alarmowe, elektryczne urządzenia telekomunikacyjne, elek-
tryczne zautomatyzowane urządzenia sterownicze, monito-
rujące urządzenia bezpieczeństwa [elektryczne], elektryczne 
urządzenia zdalnego sterowania, monitorujące urządzenia 
kontrolne [elektryczne], urządzenia zamykające bezpieczeń-
stwa [elektryczne], elektryczne urządzenia kontrolno-sterują-
ce, elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, urządzenia 
do sterowania mocą [elektryczne], urządzenia zwalniające 
do zamykania [elektryczne], urządzenia elektryczne do zdal-
nego zapłonu, elektryczne urządzenia do kontroli dostępu, 
elektryczne urządzenia do zabezpieczania dostępu, urządze-
nia do wyświetlania wyników [elektryczne], elektryczne urzą-
dzenia do inwigilacji obiektów, urządzenia do regulacji ener-
gii elektrycznej, urządzenia do pomiaru energii elektrycznej, 
urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, urządze-
nia elektryczne do monitorowania sieci zasilającej, elektrycz-
ne urządzenia do kontroli ruchu drogowego, elektryczne 
urządzenia do sterowania ruchem drogowym, elektryczne 
urządzenia sterownicze do zarządzania energią, elektryczne 
urządzenia sterownicze do zarządzania ogrzewaniem, elek-
tryczne i elektroniczne muzyczne urządzenia efektowe, elek-
tryczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, 
urządzenia do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego [ba-
terie], urządzenia do przechowywania danych [elektryczne 
lub elektroniczne], elektryczne urządzenia sterujące do syste-
mów zraszaczy nawadniających, urządzenia do przewodze-
nia energii elektrycznej, urządzenia do przełączania energii 
elektrycznej, urządzenia do przekształcania energii elektrycz-
nej, urządzenia elektryczne do kontroli silników [monitorowa-
nie lub nadzór], urządzenia do regulowania temperatury 
[przełączniki elektryczne] do pojazdów, urządzenia do stero-
wania przepływu energii elektrycznej, urządzenia do pomia-
ru, monitorowania i analizowania zużycia energii elektrycznej, 
urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elek-
trycznej, urządzenia i przyrządy naukowe, elektryczne, 
optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe 
i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, nagrane 
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie kompu-
terowe ściągalne, aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, 
gry komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria kompu-
terowe, etui na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę foto-
graficzną, automaty biletowe, 16 wyroby z papieru i tektury, 
mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albumy do wkle-
jania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjątkiem 
mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły pa-
piernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze do pako-
wania z celulozy regenerowanej, drukowane rozkłady, etykie-
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ty nie z materiału tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru 
mache, formularze jako blankiety, gazety, indeksy, skorowi-
dze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty 
do kolekcjonowania inne niż do gier, kokardy papierowe, ko-
perty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z kartonu 
lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, 
naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy, okład-
ki, obwoluty jako artykuły papiernicze, opakowania do bute-
lek z tektury lub papieru, papier do pisania jako papier listowy, 
papier pergaminowy, papier przebitkowy jako materiały pi-
śmienne, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach 
jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, pod-
ręczniki jako książki, podstawki na stół papierowe, pudełka 
kartonowe lub papierowe, rysunki jako ryciny, segregatory 
jako artykuły biurowe, serwetki papierowe, skoroszyty, skoro-
szyty na dokumenty, szablony jako artykuły piśmienne, szyldy 
z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe 
do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki 
na dokumenty jako artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, 
torebki do pakowania jako koperty, woreczki z papieru, zawia-
domienia jako artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje druko-
wane, czasopisma, magazyny, przewodniki, książki, komiksy, 
broszury, foldery, ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, 
etykiety papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, artyku-
ły papiernicze i materiały piśmienne, materiały biurowe, ma-
teriały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem urządzeń), 
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte 
w innych klasach), bilety, chorągiewki papierowe, podstawki 
pod kufle do piwa, zakładki do książek, 21 kubki, szklanki, ku-
fle, termosy, otwieracze do butelek, wyroby szklane, porcela-
nowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, 25 odzież, na-
krycia głowy, 28 gry i zabawki, modele do sklejania, modele 
pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, maskotki, 
pluszowe zabawki, 35 Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjali-
styczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi kupna 
i sprzedaży pojazdów, doradztwo w zakresie kupna pojaz-
dów, reklama i promocja, wynajmowanie powierzchni rekla-
mowej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich pozwalające na-
bywcy wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się 
z opisem tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te 
usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za po-
średnictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówie-
nie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji 
następujących towarów: artykuły spożywcze, gadżety rekla-
mowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty (dyski) 
z nagraniami, urządzenia do nagrywania, transmisji, repro-
dukcji danych, dźwięku lub obrazu, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich pozwalające nabywcy wygodnie oglądać te 
towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupo-
wać te towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, 
na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektro-
nicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, uży-
wając środków telekomunikacji następujących towarów: 
urządzenia i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, po-
miarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, 
do celów dydaktycznych, zgrupowanie na rzecz osób trze-
cich pozwalające nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz 
zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te towary 
i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie interne-
towej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystu-
jąc zamówienie korespondencyjne, używając środków tele-
komunikacji następujących towarów: publikacje internetowe 
i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, nagrane 
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie kompu-
terowe ściągalne, aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, 
gry komputerowe, osprzęt komputerowy, zgrupowanie 

na rzecz osób trzecich pozwalające nabywcy wygodnie oglą-
dać te towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług oraz 
kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, 
na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektro-
nicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, uży-
wając środków telekomunikacji następujących towarów: ak-
cesoria komputerowe, etui na okulary, futerały na przyrządy 
i aparaturę fotograficzną, wyroby z papieru i tektury, miano-
wicie: aktówki jako artykuły biurowe, albumy do wklejania, 
almanachy jako roczniki, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz za-
poznawać się z opisem tych usług oraz kupować te towary 
i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie interne-
towej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystu-
jąc zamówienie korespondencyjne, używając środków tele-
komunikacji następujących towarów: wyroby z papieru 
i tektury, mianowicie: artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), 
atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się z opisem 
tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi 
w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednic-
twem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie kore-
spondencyjne, używając środków telekomunikacji następują-
cych towarów: wyroby z papieru i tektury, mianowicie: bloki 
do pisania, bloki rysunkowe, arkusze do pakowania z celulozy 
regenerowanej, drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału 
tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru mache, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich pozwalające nabywcy wygod-
nie oglądać te towary oraz zapoznawać się z opisem tych 
usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie, 
z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi 
elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyj-
ne, używając środków telekomunikacji następujących towa-
rów: wyroby z papieru i tektury, mianowicie: formularze jako 
blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życze-
niami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż 
do gier, kokardy papierowe, zgrupowanie na rzecz osób trze-
cich pozwalające nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz 
zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te towary 
i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie interne-
towej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystu-
jąc zamówienie korespondencyjne, używając środków tele-
komunikacji następujących towarów: wyroby z papieru 
i tektury, mianowicie: koperty jako artykuły piśmienne, koper-
ty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, 
materiały drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, no-
tatniki jako notesy, okładki, zgrupowanie na rzecz osób trze-
cich pozwalające nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz 
zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te towary 
i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie interne-
towej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystu-
jąc zamówienie korespondencyjne, używając środków tele-
komunikacji następujących towarów: wyroby z papieru 
i tektury, mianowicie: obwoluty jako artykuły papiernicze, 
opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier do pisa-
nia jako papier listowy, papier pergaminowy, papier przebit-
kowy jako materiały piśmienne, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich pozwalające nabywcy wygodnie oglądać te towary 
oraz zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te 
towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie 
internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wyko-
rzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków 
telekomunikacji następujących towarów: wyroby z papieru 
i tektury, mianowicie: papier srebrny, papier świecący, papier 
w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania 
z kUpsem, podręczniki jako książki, podstawki na stół papiero-
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we, pudełka kartonowe lub papierowe, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich pozwalające nabywcy wygodnie oglądać te 
towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupo-
wać te towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, 
na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektro-
nicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, uży-
wając środków telekomunikacji następujących towarów: wy-
roby z papieru i tektury, mianowicie: rysunki jako ryciny, 
segregatory jako artykuły biurowe, serwetki papierowe, sko-
roszyty, skoroszyty na dokumenty, szablony jako artykuły pi-
śmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich pozwalające nabywcy wygodnie oglą-
dać te towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług oraz 
kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, 
na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektro-
nicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, uży-
wając środków telekomunikacji następujących towarów: wy-
roby z papieru i tektury, mianowicie: taśmy samoprzylepne 
papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowe-
go, teczki na dokumenty jako artykuły biurowe, teczki z notat-
nikiem, torebki do pakowania jako koperty, woreczki z papie-
ru, zgrupowanie na rzecz osób trzecich pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się z opisem 
tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi 
w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednic-
twem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie kore-
spondencyjne, używając środków telekomunikacji następują-
cych towarów: wyroby z papieru i tektury, mianowicie: 
zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje 
drukowane, czasopisma, magazyny, przewodniki, książki, ko-
miksy, broszury, foldery, ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, pla-
katy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich pozwalające na-
bywcy wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się 
z opisem tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te 
usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za po-
średnictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówie-
nie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji 
następujących towarów: wyroby z papieru i tektury, mianowi-
cie: etykiety papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, ar-
tykuły papiernicze, materiały piśmienne, materiały biurowe, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania, zgrupowanie na rzecz osób trze-
cich pozwalające nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz 
zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te towary 
i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie interne-
towej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystu-
jąc zamówienie korespondencyjne, używając środków tele-
komunikacji następujących towarów: kubki, szklanki, kufle, 
termosy, otwieracze do butelek, wyroby szklane, porcelano-
we i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki 
pod kufle do piwa, zakładki do książek, odzież, nakrycia gło-
wy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich pozwalające nabyw-
cy wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się z opi-
sem tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi 
w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednic-
twem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie kore-
spondencyjne, używając środków telekomunikacji następują-
cych towarów: gry i zabawki, modele do sklejania, modele 
pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, maskotki, 
pluszowe zabawki,informacja o doradztwie w zakresie orga-
nizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradz-
twie specjalistycznym w sprawach działalności gospodarczej, 
usługach kupna i sprzedaży pojazdów, doradztwie w zakresie 
kupna pojazdów, reklamie i promocji, wynajmowaniu po-
wierzchni reklamowej, informacja o zgrupowaniu na rzecz 
osób trzecich pozwalające mu nabywcy wygodnie oglądać 
te towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług oraz ku-

pować te towary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, 
na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektro-
nicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, uży-
wając środków telekomunikacji następujących towarów: arty-
kuły spożywcze, gadżety reklamowe, magnetyczne 
i optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urzą-
dzenia do urządzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji 
danych, dźwięku lub obrazu, informacja o zgrupowaniu 
na rzecz osób trzecich pozwalającemu nabywcy wygodnie 
oglądać te towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług 
oraz kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie, z ka-
talogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi 
elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyj-
ne, używając środków telekomunikacji następujących towa-
rów: urządzenia i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, 
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, 
do celów dydaktycznych, publikacje internetowe i elektro-
niczne, oprogramowanie komputerowe, informacja o zgru-
powaniu na rzecz osób trzecich pozwalającemu nabywcy 
wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się z opisem 
tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi 
w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednic-
twem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie kore-
spondencyjne, używając środków telekomunikacji następują-
cych towarów: nagrane oprogramowanie komputerowe, 
oprogramowanie komputerowe ściągalne, aplikacje mobilne, 
interfejsy komputerowe, gry komputerowe osprzęt kompute-
rowy, akcesoria komputerowe, etui na okulary, futerały 
na przyrządy i aparaturę fotograficzną, informacja o zgrupo-
waniu na rzecz osób trzecich pozwalającemu nabywcy wy-
godnie oglądać te towary oraz zapoznawać się z opisem tych 
usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie, 
z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi 
elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyj-
ne, używając środków telekomunikacji następujących towa-
rów: wyroby z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako ar-
tykuły biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, 
artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny infor-
macyjne, bloki jako artykuły papiernicze, informacja o zgru-
powaniu na rzecz osób trzecich pozwalającemu nabywcy 
wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się z opisem 
tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi 
w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednic-
twem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie kore-
spondencyjne, używając środków telekomunikacji następują-
cych towarów: wyroby z papieru i tektury, mianowicie: bloki 
do pisania, bloki rysunkowe, arkusze do pakowania z celulozy 
regenerowanej, drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału 
tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru mache, informacja 
o zgrupowaniu na rzecz osób trzecich pozwalającemu na-
bywcy wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się 
z opisem tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te 
usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za po-
średnictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówie-
nie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji 
następujących towarów: wyroby z papieru i tektury, mianowi-
cie: formularze jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, 
kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do ko-
lekcjonowania inne niż do gier, kokardy papierowe, informa-
cja o zgrupowaniu na rzecz osób trzecich pozwalającemu 
nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się 
z opisem tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te 
usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za po-
średnictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówie-
nie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji 
następujących towarów: wyroby z papieru i tektury, mianowi-
cie: koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z kar-
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tonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowa-
ne, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy, 
informacja o zgrupowaniu na rzecz osób trzecich pozwalają-
cemu nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz zapozna-
wać się z opisem tych usług oraz kupować te towary i zama-
wiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując za-
mówienie korespondencyjne, używając środków telekomu-
nikacji następujących towarów: wyroby z papieru i tektury, 
mianowicie: okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, opa-
kowania do butelek z tektury lub papieru, papier do pisania 
jako papier listowy, papier pergaminowy, informacja o zgru-
powaniu na rzecz osób trzecich pozwalającemu nabywcy 
wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się z opisem 
tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi 
w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednic-
twem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie kore-
spondencyjne, używając środków telekomunikacji następują-
cych towarów: wyroby z papieru i tektury, mianowicie: papier 
przebitkowy jako materiały piśmienne, papier srebrny, papier 
świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, pod-
kładki do pisania z klipsem, informacja o zgrupowaniu 
na rzecz osób trzecich pozwalającemu nabywcy wygodnie 
oglądać te towary oraz zapoznawać się z opisem tych usług 
oraz kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie, z ka-
talogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi 
elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyj-
ne, używając środków telekomunikacji następujących towa-
rów: wyroby z papieru i tektury, mianowicie: podręczniki jako 
książki, podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub 
papierowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biu-
rowe, serwetki papierowe, skoroszyty, informacja o zgrupo-
waniu na rzecz osób trzecich pozwalającemu nabywcy wy-
godnie oglądać te towary oraz zapoznawać się z opisem tych 
usług oraz kupować te towary i zamawiać te usługi w sklepie, 
z katalogu, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi 
elektronicznej, wykorzystując zamówienie korespondencyj-
ne, używając środków telekomunikacji następujących towa-
rów: wyroby z papieru i tektury, mianowicie: skoroszyty 
na dokumenty, szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z pa-
pieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do ce-
lów papierniczych lub do użytku domowego, informacja 
o zgrupowaniu na rzecz osób trzecich pozwalającemu na-
bywcy wygodnie oglądać te towary oraz zapoznawać się 
z opisem tych usług oraz kupować te towary i zamawiać te 
usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, za po-
średnictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówie-
nie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji 
następujących towarów: wyroby z papieru i tektury, mianowi-
cie: teczki na dokumenty jako artykuły biurowe, teczki z no-
tatnikiem, torebki do pakowania jako koperty, woreczki z pa-
pieru, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszyty, 
informacja o zgrupowaniu na rzecz osób trzecich pozwalają-
cemu nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz zapozna-
wać się z opisem tych usług oraz kupować te towary i zama-
wiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej. wykorzystując za-
mówienie korespondencyjne, używając środków telekomu-
nikacji następujących towarów: wyroby z papieru i tektury, 
mianowicie: publikacje drukowane, czasopisma, magazyny, 
przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery, ulotki, katalo-
gi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocz-
towe, informacja o zgrupowaniu na rzecz osób trzecich po-
zwalającemu nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz 
zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te towary 
i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie interne-
towej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystu-

jąc zamówienie korespondencyjne, używając środków tele-
komunikacji następujących towarów: wyroby z papieru 
i tektury, mianowicie: druki, fotografie, artykuły papiernicze, 
materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkolenio-
we i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pako-
wania, informacja o zgrupowaniu na rzecz osób trzecich po-
zwalającemu nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz 
zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te towary 
i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie interne-
towej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystu-
jąc zamówienie korespondencyjne, używając środków tele-
komunikacji następujących towarów: kubki, szklanki, kufle, 
termosy, otwieracze do butelek, wyroby szklane, porcelano-
we i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, chorągiewki 
papierowe, podstawki pod kufle do piwa, zakładki do książek, 
informacja o zgrupowaniu na rzecz osób trzecich pozwalają-
cemu nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz zapozna-
wać się z opisem tych usług oraz kupować te towary i zama-
wiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując za-
mówienie korespondencyjne, używając środków telekomu-
nikacji następujących towarów: odzież, nakrycia głowy, gry 
i zabawki, modele do sklejania, modele pojazdów przeskalo-
wane, pojazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe zabawki, 
36 usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia podróżne, ubez-
pieczenia majątkowe i osobowe, pośrednictwo w zakresie 
ubezpieczeń, informacja o usługach ubezpieczeniowych, 
ubezpieczeniach podróżnych, ubezpieczeniach majątko-
wych i osobowych, pośrednictwie w zakresie ubezpieczeń, 
37 naprawa i instalacja akcesoriów samochodowych i części 
do samochodów, mianowicie: alarmów antywłamaniowych 
do pojazdów, amortyzatorów zawieszenia w pojazdach, anty-
poślizgowych przyrządów do opon pojazdów, bagażników 
do pojazdów, błotników, hamulców do pojazdów, kierownic 
pojazdów, kierunkowskazów do pojazdów, klaksonów do po-
jazdów, kół do pojazdów, kołpaków, lusterek bocznych 
do pojazdów, lusterek wstecznych, masek do pojazdów, ma-
sek silników do pojazdów, nadwozi pojazdów, opon do po-
jazdów, pasów bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, podu-
szek powietrznych [urządzenia bezpieczeństwa w samochodach], 
podwozi samochodów, przyczep do pojazdów, amortyzato-
rów do samochodów, siedzeń do pojazdów, silników do po-
jazdów lądowych, skrzyń biegów do pojazdów lądowych, 
sprzęgieł do pojazdów lądowych, szyb do pojazdów, tapice-
rek do pojazdów, urządzeń przeciwwłamaniowych do pojaz-
dów, naprawy pojazdów, informacja o naprawach pojazdów, 
informacja o usługach instalacyjnych akcesoriów samocho-
dowych i części do samochodów, mianowicie: alarmów an-
tywłamaniowych do pojazdów, amortyzatorów zawieszenia 
w pojazdach, antypoślizgowych przyrządów do opon pojaz-
dów, bagażników do pojazdów, błotników, hamulców do po-
jazdów, kierownic pojazdów, kierunkowskazów do pojazdów, 
klaksonów do pojazdów, kół do pojazdów, kołpaków, lusterek 
bocznych do pojazdów, lusterek wstecznych, masek do po-
jazdów, masek silników do pojazdów, nadwozi pojazdów, 
opon do pojazdów, pasów bezpieczeństwa do siedzeń w po-
jazdach, poduszek powietrznych [urządzenia bezpieczeń-
stwa w samochodach], podwozi samochodów, przyczep 
do pojazdów, amortyzatorów do samochodów, siedzeń 
do pojazdów, silników do pojazdów lądowych, skrzyń bie-
gów do pojazdów lądowych, sprzęgieł do pojazdów lądo-
wych, szyb do pojazdów, tapicerek do pojazdów, urządzeń 
przeciwwłamaniowych do pojazdów, usługi kontroli pojaz-
dów przed przeprowadzeniem naprawy, 38 usługi portali in-
ternetowych, usługi zapewniania użytkownikom dostępu 
do wyszukiwarek połączeń autobusowych, usługi poczty 
elektronicznej dedykowanej dla określonej grupy odbiorców, 



32 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT46/2017

przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej i dźwiękowej 
za pośrednictwem komputera, dostarczanie danych i infor-
macji poprzez portal internetowy, 39 transport, transport pa-
sażerski, usługi transportowe autobusowe, usługi kierowców, 
wynajmowanie miejsc parkingowych, organizowanie wycie-
czek, wypożyczanie pojazdów, rezerwacja transportu, usługi 
przeprowadzania kontroli pojazdów, informacja o transpor-
cie, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacje i usługi w zakre-
sie biletów na podróże środkami komunikacji lądowej, do-
radztwo w zakresie prowadzenia działalności przewozowej, 
informacja o transporcie pasażerskim, usługach transporto-
wych autobusowych, usługach kierowców, wynajmowaniu 
miejsc parkingowych, organizowaniu wycieczek, wypożycza-
niu pojazdów, rezerwacji transportu, kontroli pojazdów, rezer-
wacji miejsc na podróż, rezerwacji i usług w zakresie biletów 
na podróże środkami komunikacji lądowej, doradztwie w za-
kresie prowadzenia działalności przewozowej, 43 usługi za-
opatrywania w żywność i napoje, usługi cateringowe.

(210) 475568 (220) 2017 08 22
(731) LEGENDS OF ARABIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) LEGENDS of ARABIA

(531) 05.05.19, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 sprzedaż: słodyczy, ciast, wszelkich wyrobów 
cukierniczych oraz herbat, kaw i syropów, 43 restauracje 
i kawiarnie.

(210) 475571 (220) 2017 08 22
(731) TORF CORPORATION-FABRYKA LEKÓW 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kąty Wrocławskie

(540) tołpa: intima.

(531) 24.17.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 475605 (220) 2017 08 22
(731) LEGENDS OF ARABIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) AMOORA LEBANESE GOURMET

(531) 03.07.05, 02.09.01, 26.13.25, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż: słodyczy, ciast, wszelkich wyrobów 
cukierniczych oraz herbat, kaw i syropów, 43 restauracje 
i kawiarnie.

(210) 475760 (220) 2017 08 25
(731) TKACZUK MARZENA P.W. MAT, Starachowice
(540) Mateo Słodki Świat
(510), (511) 30 czekoladki, cukierki w czekoladzie, cukierki 
w polewie, owoce w czekoladzie.

(210) 475842 (220) 2017 08 28
(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 # CHRUPNIJ KRATKĘ 

CIA? CHA! TAAAKIE OWO-COWE! CIASTECZKA 
Z NADZIENIEM MOCNO OWOCOWYM WIŚNIA

(531) 02.01.01, 05.03.14, 05.07.16, 08.01.10, 25.01.15, 26.04.02, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 ciastka, ciastka nadziewane, herbatniki, wyro-
by cukiernicze.

(210) 475843 (220) 2017 08 28
(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 # CHRUPNIJ KRATKĘ 

CIA? CHA! TAAAKIE OWO-COWE! CIASTECZKA 
Z NADZIENIEM MOCNO OWOCOWYM MORELA
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(531) 08.01.10, 05.07.14, 05.03.14, 02.01.01, 26.04.02, 25.01.15, 
29.01.15, 27.05.01

(510), (511) 30 ciastka, ciastka nadziewane, herbatniki, wyro-
by cukiernicze.

(210) 475844 (220) 2017 08 28
(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 CHRUPNIJ KRATKĘ 

CIA? CHA! TAAAKIE OWO-COWE! CIASTECZKA 
Z NADZIENIEM MOCNO OWOCOWYM 
POMARAŃCZA

(531) 02.01.01, 05.03.14, 05.07.11, 08.01.10, 25.01.15, 26.04.02, 
29.01.15, 27.05.01

(510), (511) 30 ciastka, ciastka nadziewane, herbatniki, wyro-
by cukiernicze.

(210) 475845 (220) 2017 08 28
(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 BAGATELKA O! WOCOWA 

TRUSKAWKA WIĘCEJ OWOCOWEGO NADZIENIA

(531) 02.01.01, 05.03.11, 05.07.08, 08.01.11, 25.01.15, 26.04.02, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 ciastka, ciastka nadziewane, herbatniki, wyro-
by cukiernicze.

(210) 475846 (220) 2017 08 28
(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 BAGATELKA O! WOCOWA 

CZARNA PORZECZKA WIĘCEJ OWOCOWEGO 
NADZIENIA

(531) 02.01.01, 05.03.15, 05.07.09, 08.01.11, 25.01.15, 26.04.02, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 ciastka, ciastka nadziewane, herbatniki, wyro-
by cukiernicze.

(210) 475847 (220) 2017 08 28
(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 BAGATELKA O! WOCOWA 

JABŁKO Z CYNAMONEM WIĘCEJ OWOCOWEGO 
NADZIENIA

(531) 02.01.01, 05.03.15, 05.07.13, 08.07.25, 25.01.15, 26.04.02, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 ciastka, ciastka nadziewane, herbatniki, wyro-
by cukiernicze.

(210) 475935 (220) 2017 08 29
(731) FUNDACJA JAZZ JAMBOREE, Warszawa
(540) JAZZ FORUM
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, ak-
tówki [artykuły biurowe], albumy do wklejania, arkusze 
z nutami w formie drukowanej, artykuły biurowe [z wyjąt-
kiem mebli], bilety, biuletyny informacyjne, bloki [artyku-
ły papiernicze], bony wartościowe, broszury, czasopisma 
[periodyki], drukowane arkusze muzyczne, etykiety z pa-
pieru lub kartonu, fotografie [wydrukowane], fotograwiu-
ra, gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, 
katalogi, koperty [artykuły piśmienne], materiały piśmien-
ne, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [no-
tesy], papier do pisania [listowy], papier nutowy, pióra 
i długopisy [artykuły biurowe], publikacje drukowane, 
rejestry, księgi główne [książki], śpiewniki, torby papie-
rowe, transparenty z papieru, ulotki, znaczki pocztowe, 
druki, materiały introligatorskie, fotograficzne, materiały 
piśmienne, 35 usługi reklamowe, usługi promocyjne i kon-
sultingu, impresariat w działalności artystycznej, organizo-
wanie targów w celach handlowych i/lub reklamowych, 
41 usługi w zakresie rozrywki, w tym produkcja i organi-
zacja imprez artystycznych (festiwale, koncerty, wysta-
wy), usługi wydawnicze, producenckie i fonograficzne, 
usługi w zakresie edukacji, usługi w zakresie kompozycji 
muzycznych, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów, szkoleń, konkursów, 
spektakli, 43 usługi gastronomiczne, w tym prowadzenie 
lokali gastronomicznych i catering.

(210) 475986 (220) 2017 08 31
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MiaMi
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 32 wody, soki, aromatyzowane napoje gazowa-
ne, napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, 
syropy do napojów, napoje na bazie orzechów i soi.

(210) 476058 (220) 2017 09 04
(731) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) PSZCZÓŁKA. POLSKIE SŁODYCZE DLA CIEBIE
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, wyro-
by czekoladowe, czekoladki, praliny, batony, żelki, żelki z na-
dzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewane, 
wyroby piekarnicze, wafle, ciastka.

(210) 476161 (220) 2017 09 05
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) LESS 4 AGE by OCEANIC

(531) 27.05.01, 27.07.01, 27.07.19
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceu-
tyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów 
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do ką-
pieli do celów medycznych, maski do celów medycznych.

(210) 476166 (220) 2017 09 05
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA I Love you Mommy
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pie-
lęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, 
mydła, środki do mycia i kąpieli, perfumy, olejki eteryczne, 
dezodoranty i antyperspiranty, środki do czyszczenia zębów 
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, 
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczni-
czych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów leczniczych.

(210) 476167 (220) 2017 09 05
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA I love you Baby
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pie-
lęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, 
mydła, środki do mycia i kąpieli, perfumy, olejki eteryczne, 
dezodoranty i antyperspiranty, środki do czyszczenia zębów 
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, 
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczni-
czych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów leczniczych.

(210) 476174 (220) 2017 09 05
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) Less4Age
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceu-
tyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów 
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do ką-
pieli do celów medycznych, maski do celów medycznych.

(210) 476181 (220) 2017 09 06
(731) MANOWSKA-REJENT ELIZA, Warszawa
(540) WARSZAWSKA LALA 1998 PLNY

(531) 05.13.04, 19.03.01, 24.03.09, 27.05.01, 27.07.23
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizy 
i torby podróżne, parasolki i parasole (duże), laski do para-
soli, laski do chodzenia, bicze, aktówki, aktówki, teczki, baty, 
harapy, chlebaki, czekany, derki na konie, druty parasoli 
przeciwsłonecznych i przeciwdeszczowych, etui na karty 
kredytowe, etui na klucze, futra [skóry zwierzęce], kagańce, 
krupony [części skór], kuferki kosmetyczne, kufry bagażo-
we, kufry podróżne, laski, lasko-krzesełka, lejce, moleskin 
[imitacja skóry], nakolanniki dla koni, narzuty ze skór [futer], 
nici ze skóry, nosidełka kangurki niemowlęce, nosidełka dla 
niemowląt do noszenia na ciele, nosidełka dla niemow-
ląt do noszenia przez ramię, obroże dla zwierząt, okładzi-
ny do mebli [skórzane], okrycia dla zwierząt, opakowania 
ze skóry, osprzęt do uprzęży, parasole, paski do ekwipunku 
wojskowego, paski pod brodę skórzane, pasy do uprzęży, 
pasy do siodła, plecaki, podkowy końskie,  kufry  podróżne, 
torby podróżne, pokrowce na parasole, portfele skórzane, 
portfele na karty wizytowe, portfele na karty kredytowe, 
portmonetki, postronki [zaprzęgi], przeciwsłoneczne para-
sole, pudełka z fibry, pudełka ze skóry lub z skóry wtórnej, 
pudła skórzane na kapelusze, pusła, puśliska, rączki do pa-
rasoli, rączki walizek, rzemienie [rymarstwo], rzemyki do ły-
żew, sakwy, siodła do jazdy konnej, skóra kozia, skóra bydlę-
ca, skóra surowa lub półprzetworzona, skóra wtórna, skóry, 
skórzane portfele na karty kredytowe, skórzane pasy, skó-
rzane smycze, sportowe torby, strzemiona, gumowe części 
do  strzemion, szkielety do parasoli przeciwdeszczowych 
lub przeciwsłonecznych, szkielety do torebek, sznurówki 
skórzane, teczki szkolne, temblaki do noszenia niemowląt, 
torby alpinistyczne, torby na kółkach, torby uniwersalne, 
torby turystyczne, torby zakupowe, torby plażowe, torby 
skórzane na narzędzia, bez zawartości, torebki, tręzla (uzda), 
uchwyty lasek spacerowych, uprzęże dla zwierząt, uzdy 
[zaprzęgi], uździenice dla koni, walizeczki skórzane, walizki 
podróżne, walizki na kółkach, walizy, wędzidła dla zwierząt 
[uprząż], worki na obrok, wykończenia i dekoracje ze skó-
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ry do mebli, wyroby siodlarskie, wyroby rymarskie, wypra-
wione skóry, zawory, wentyle ze skóry, 25 odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, ban-
dany na szyję, berety, bielizna, bielizna wchłaniająca pot, 
biustonosze, bluzy, bluzy dresowe, kurtki bluzy, bluzy spor-
towe, bluzy polarowe, bluzy z kapturem, bluzy sportowe 
z kapturem, boa na szyję, botki, bryczesy [spodnie], buty 
narciarskie, buty, buty damskie, buty jeździecki, buty skórza-
ne, buty gimnastyczne, buty wodoodporne, buty dziecię-
ce, buty sznurowane, cholewki do butów, chusty [odzież], 
chusty pareo, chusty plażowe, chusty na głowę, cylindry 
[kapelusze], czapki [nakrycia głowy], czubki do butów, dasz-
ki do czapek, daszki [nakrycia głowy], sandały-drewniaki, 
czepki kąpielowe, dzianina [odzież], espadryle, etole [futra], 
fartuchy [odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież], 
gabardyna [odzież], garnitury, getry, halki [bielizna], gorsety 
[bielizna], półhalki, kalosze, kamizelki, kamizelki dla rybaków, 
kapelusze, kapelusze papierowe [odzież], kąpielówki, kap-
tury [odzież], karczki koszul, kieszenie do odzieży, kołnie-
rzyki przypinane, kombinezony [odzież], kombinezony nar-
ciarskie, kombinezony zimowe, korki do butów piłkarskich, 
koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z nadrukami, 
krawaty, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed 
zimnem i wiatrem, legginsy, liberie, majtki, majtki damskie, 
majtki dziecięce [odzież], manipularze [liturgia], mankiety, 
mantyle, maski na oczy do spania, mitry [nakrycia głowy], 
mufki [odzież], mundury, mycki, pluski, nauszniki [odzież], 
napiętki do obuwia, obcasy, obuwie gimnastyczne, obu-
wie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie sportowe, ochra-
niacze kołnierzy, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, 
odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna, 
odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, 
nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], okucia meta-
lowe do obuwia, ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle 
kąpielowe, paski [odzież], pasy do przechowywania pienię-
dzy [odzież], pelisy, piżamy, płaszcze kąpielowe, podeszwy 
butów, podszewki gotowe [część garderoby], podwiązki, 
podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy 
wchłaniające pot, potniki, prochowce, rajtuzy, rękawice 
narciarskie, rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym pal-
cem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, 
slipy męskie, figi damskie, śliniaki niepapierowe, spódnice, 
spódnico-spodnie, spódnico-spodenki, spodnie, staniki 
sportowe, stroje kąpielowe monokini, stroje na maskaradę, 
stroje plażowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluz-
kę, sukienki damskie, sukienki skórzane, sukienki ciążowe, 
szale, swetry, szarfy [do ubrania), szkielety kapeluszy, szla-
froki, togi, trykoty [ubrania], turbany, T-shirty z krótkim ręka-
wem, wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze, 
żakiety z dzianiny, 35 reklama, zarządzanie w działalności 
handlowej, administrowanie działalności handlowej, pra-
ce biurowe, sprzedaż ubrań, obuwia, nakryć głowy, ubrań 
dziecięcych, koszulek z nadrukami, koszulek, T-shirtów, 
sprzedaż wyrobów ze skóry i imitacji skóry, sprzedaż para-
solek, parasoli, toreb, saszetek, pasków, portfeli, etui na klu-
cze, tornistrów, plecaków, torebek, smyczy.

(210) 476215 (220) 2017 09 06
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA lip tint
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do makijażu, preparaty 
do pielęgnacji skóry, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła, środki 
do mycia i kąpieli, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, 
brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasącza-
ne płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty 

farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry 
co celów medycznych, kosmetyki do celów leczniczych, 
lecznicze preparaty do włosów, rzęs, brwi, paznokci, leczni-
cze środki do pielęgnacji ust.

(210) 476218 (220) 2017 09 06
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) 14 DAYS EFFECT NEUROPEPTYD BIO-GENETIC G3

(531) 26.02.07, 27.05.01, 27.07.17, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceu-
tyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów 
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do ką-
pieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczni-
czych, maski do celów leczniczych.

(210) 476219 (220) 2017 09 06
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA C-IN POWER
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, 
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pian-
ki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum 
do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki 
eteryczne do pielęgnacji skory, talk i pudry do ciała, prepa-
raty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, 
przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, prepa-
raty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty 
i preparaty do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczym, ko-
smetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, 
oliwki i balsamy co celów leczniczych, sole do kąpieli do ce-
lów medycznych, kąpiele lecznicze.

(210) 476221 (220) 2017 09 06
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA C INFUSION
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, 
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pian-
ki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum 
do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki 
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eteryczne do pielęgnacji skory, talk i pudry do ciała, prepa-
raty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, 
przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, prepa-
raty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty 
i preparaty do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczym, ko-
smetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, 
oliwki i balsamy co celów leczniczych, sole do kąpieli do ce-
lów medycznych, kąpiele lecznicze.

(210) 476243 (220) 2017 09 07
(731) STOWARZYSZENIE POLSKA WÓDKA - POLISH VODKA 

ASSOCIATION, Warszawa
(540) POLSKA WÓDKA PRODUKT ZGODNY Z DEFINICJĄ 

GWARANCJA POLISH VODKA ASSOCIATION

(531) 01.01.03, 01.17.11, 01.17.99, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 
27.05.01

(510), (511) 33 wódka, która spełnia wymogi określone 
w specyfikacji technicznej oznaczenia geograficznego na-
poju spirytusowego Polska wódka / Polish vodka.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(210) 476393 (220) 2017 09 12
(731) WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, Częstochowa
(540) Jurajskie Centrum Onkologii Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 
w Częstochowie

(531) 24.13.01, 24.13.22, 26.01.01, 26.01.06, 26.02.01, 26.02.05, 
26.13.25, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.10, 26.04.16, 29.01.13

(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zbiórki 
funduszy na cele opieki medycznej i poprawiania jakości usług 
medycznych, 39 transport karetkami ratunkowymi, usługi ra-
townictwa, transport sanitarny, 41 usługi związane z edukacją 
zdrowotną, usługi edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowot-
nej, kształcenie praktyczne, usługi związane z organizowaniem 
i prowadzeniem seminariów, szkoleń, sympozjów, konferencji, 
zjazdów, kongresów, instruktaże, organizowanie konkursów 
jako edukacja lub rozrywka, organizowanie wystaw z dziedziny 
kultury lub edukacji, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, udostępnienie publikacji elektronicznych on-li-
ne nie do pobierania z sieci komputerowych, 42 analizy che-
miczne, analizy medyczne, badania bakteriologiczne, badania 

chemiczne, badania biologiczne, usługi badawcze w zakresie 
medycyny i profilaktyki zdrowia, 44 usługi opieki zdrowotnej, 
usługi klinik zdrowia jako usługi medyczne, usługi w zakresie 
zorganizowanej opieki zdrowotnej, opieka zdrowotna w postaci 
organizacji ochrony zdrowia (HMO), ambulatoryjna opieka me-
dyczna, świadczenie usług medycznych, doradztwo w zakresie 
przynoszenia ulgi przy dolegliwościach medycznych, monito-
rowanie pacjentów, zapewnianie tymczasowej opieki zastęp-
czej, zapewnianie obiektów i sprzętu długoterminowej opieki, 
chirurgia plastyczna, fizjoterapia, fizykoterapia, hospicja, masaż, 
opieka pielęgniarska medyczna, ośrodki zdrowia, pomoc me-
dyczna, porady w zakresie farmakologii, porady psychologicz-
ne, usługi świadczone przez szpitale, usługi banku krwi, usługi 
banku tkanek i komórek, usługi farmaceutów w zakresie spo-
rządzania leków recepturowych, usługi opieki paliatywno-ho-
spicyjnej, usługi orzekania i opiniowania o stanie zdrowia, usługi 
rehabilitacji leczniczej i rekonwalescencji, usługi telemedyczne, 
usługi terapeutyczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, 
wypożyczanie urządzeń sanitarnych, wypożyczanie sprzętu 
medycznego, opracowywanie profilaktycznych programów 
medycznych.

(210) 476414 (220) 2017 09 13
(731) MAG-MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdynia

(540) MAGMA SPEDYCJA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.05.01, 01.05.02
(510), (511) 39 transport, spedycja, dostarczanie przesyłek, 
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, 
dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, dystrybucja 
[transport] towarów drogą morską, dystrybucja [transport] 
towarów drogą powietrzną, magazynowanie elektronicz-
nych nośników danych lub dokumentów, magazynowanie 
towarów, pakowanie towarów, przenoszenie, przewóz ba-
gaży, przeprowadzki, przewóz samochodami ciężarowymi, 
rezerwacja transportu, usługi kurierskie [wiadomości lub to-
wary], usługi związane z magazynowaniem towarów, usługi 
rozładunku towarów, wypożyczanie ciężarówek, wypożycza-
nie kontenerów magazynowych, wypożyczanie pojazdów.

(210) 476421 (220) 2017 09 13
(731) HIPO-P.G. GOŁDA SPÓŁKA JAWNA, Bieniewo-Parcela
(540) TRICK 3D

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.18, 26.03.04, 26.03.05, 
26.03.07, 26.03.18, 26.07.03, 26.15.09

(510), (511) 28 gry, zabawki, artykuły sportowe.
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(210) 476436 (220) 2017 09 14
(731) STRYJSKI PAWEŁ ASTINET, Wrocław
(540) Maskotkowo.pl

(531) 27.05.01, 29.01.01, 27.03.01, 27.03.03
(510), (511) 28 zabawki, maskotki, gry dla dzieci.

(210) 476490 (220) 2017 09 15
(731) GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Grodzisk Mazowiecki

(540) TRAVELEK
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210) 476516 (220) 2017 09 15
(731) KWACZYŃSKI RADOSŁAW P.P.H.U. LID-MA-R, Kraszew
(540) La Loca... by lid-ma-r

(531) 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02, 03.13.01
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy.

(210) 476528 (220) 2017 09 16
(731) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) PROCAM ANTYPIANA PRO+
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, 
nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, 
leśnictwa i sadownictwa, środki chemiczne ochrony ro-
ślin, dodatki chemiczne do nawozów, dodatki chemiczne 
do środków owadobójczych.

(210) 476533 (220) 2017 09 13
(731) DOMUSA MAREK, Wrocław
(540) Basket BAR

(531) 21.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 bary, puby, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, oferowanie żywności i napojów dla gości, serwowa-
nie żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, usługi barów typu fast-food 
na wynos, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), dostarczanie posiłków 
do bezpośredniego spożycia.

(210) 476535 (220) 2017 09 25
(731) KONDRAT KAROL LENTOS, Mokrelipie
(540) M otomagazyny

(531) 07.01.10, 07.01.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, zarządzanie nie-
ruchomościami, administrowanie nieruchomościami, or-
ganizowanie wynajmu nieruchomości, organizacja najmu 
nieruchomości handlowych, pośrednictwo w obrocie nie-
ruchomościami, 39 wynajmowanie magazynów, wynajmo-
wanie miejsc parkingowych, wypożyczanie kontenerów 
magazynowych, wynajmowanie miejsc do magazynowania, 
wynajem magazynów.

(210) 476543 (220) 2017 09 14
(731) MURATOR EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WTK WARSAW BOOK FAIR

(531) 26.11.03, 26.11.25, 27.05.01, 27.01.25, 29.01.15, 20.07.01, 
20.07.05, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09

(510), (511) 16 publikacje drukowane, gazety, czasopisma, 
książki, broszury, notesy, kalendarze, segregatory, zeszyty, 
podręczniki, ulotki, prospekty, plany, fotografie, 35 organiza-
cja targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
prowadzenie akcji promocyjnej w prasie, radiu, telewizji, In-
ternecie, na wszystkich nośnikach, rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, prowadzenie interesów osób trzecich 
w zakresie zarządzania i organizacji firm, doradztwa handlo-
wego, prowadzenia badań rynku, wyszukiwania kontrahen-
tów, pozyskiwanie i systematyzacja danych komputerowych 
baz danych, zgromadzenie na rzecz osób trzecich publikacji 
drukowanych, gazet, czasopism, książek, broszur, notesów, 
kalendarzy, segregatorów, zeszytów, podręczników, ulo-
tek, prospektów, planów, fotografii pozwalające nabywcy 
wygodnie je oglądać i nabywać także za pośrednictwem 
Internetu, 38 rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za po-
średnictwem Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu 
satelitarnego, zapewnianie dostępu do serwisów informacyj-
nych, 41 organizacja wystaw związanych z kulturą i edukacją, 
sympozjów, szkoleń, konferencji i seminariów, wypożyczanie 
książek, publikowanie książek, udostępnianie on-line publi-
kacji, książek, czasopism, podręczników.

(210) 476683 (220) 2017 09 19
(731) CREDIT ROYAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Credit Royal
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi związane z niewypłacalnością [finan-
se], windykacja należności i odzyskiwanie długów, windyka-
cja należności i odzysk długu, ubezpieczeniowe usługi bro-
kerskie, biura kredytowe, zarząd powierniczy, zarządzanie 
portfelem, działalność finansowa, zarządzanie powiernicze, 
emisja obligacji, usługi finansowe, nabycie i przeniesienie 
roszczeń pieniężnych, usługi w zakresie windykacji długu 
i faktoringu wierzytelności, usługi agencji ściągania wie-
rzytelności, agencje ściągania wierzytelności, zarządzanie 
inwestycjami, opieka nad inwestycjami, usługi finansowo-
-inwestycyjne, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, usługi 
wsparcia prawnego.

(210) 476712 (220) 2017 09 20
(731) FACON-POROSZEWSKA    MARTA, Wrocław
(540) VetPlan

(531) 03.06.03, 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 obsługa programów lojalnościowych, za-
rządzanie programami lojalnościowymi, usługi w zakresie 
programów lojalnościowych, administrowanie programami 
lojalnościowymi i motywacyjnymi, usługi programów lojal-
nościowych, motywacyjnych i promocyjnych, zarządzanie 
programami lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki 
handlowe, zarządzanie programami lojalnościowymi, moty-
wacyjnymi lub promocyjnymi, administrowanie programów 
lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, organizo-
wanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarzą-
dzanie nimi, doradztwo organizacyjne dotyczące progra-
mów lojalnościowych dla klientów, organizacja, prowadzenie 
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów 
i programów motywacyjnych, organizowanie, prowadzenie 
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, 
promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lo-
jalnościowych dla klientów, organizowanie i zarządzanie 
programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospo-
darczej i programami lojalnościowymi, organizowanie pro-
gramów lojalnościowych do celów handlowych, promocyj-
nych lub reklamowych, usługi programów lojalnościowych 
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, 
promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem programów kart lojalnościowych, administrowanie 
sprawami przedsiębiorstwa, administrowanie sprzedażą, ad-
ministrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, administro-
wanie programami lojalności konsumenta, administrowanie 
programami lojalnościowymi i motywacyjnymi.

(210) 476840 (220) 2017 09 25
(731) LODOWSKI MIŁOSZ ANDRZEJ, Kraków
(540) K

(531) 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 16 papierowe publikacje, wydawnictwa, książki, 
albumy, druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informato-
ry, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, naklejki, torby do pako-
wania z papieru i z tworzyw sztucznych, materiały szkolenio-
we i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 32 piwo, wody 
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, 
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów, 35 usługi reklamowe, ogłoszenia pra-
sowe, reklamy on-line w sieci komputerowej, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, wynajmowanie po-
wierzchni na cele reklamowe oraz wynajmowanie miejsc 
na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, badania opinii, bada-
nie rynku, sondaże opinii, usługi w zakresie public relations, 
aukcje publiczne, informacje dla biznesu, organizowanie 
wystaw handlowych i reklamowych, dotyczących działal-
ności gospodarczej, tworzenie komputerowych baz danych, 
zarządzanie, sortowanie, kompilacja informacji i udostępnia-
nie komputerowych baz danych, usługi konsultacyjne, do-
radcze oraz badania w zakresie działalności gospodarczej, 
spraw społecznych, ekonomii, polityki, usługi w zakresie ba-
dania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej 
i usługi informacyjne w zakresie rachunkowości, dotyczące 
przedsiębiorstw, działalności gospodarczej oraz w zakresie 
ocen możliwości biznesowych, ekonomii, usługi informa-
cyjne w zakresie przetwarzania danych, usługi informacyjne 
dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, organizacja 
akcji promocyjnych, 41 organizowania, prowadzenia szko-
leń, sympozjów, konferencji, publikacja czasopism oraz ma-
gazynów, publikacja czasopism oraz magazynów on-line, 
publikowanie książek oraz książek elektronicznych, usługi 
księgami on-line publikowanie tekstów innych niż reklamo-
we, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, wy-
dawanie nagrań dźwiękowych, produkcja filmów i nagrań 
wideo, rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo, organizo-
wanie i realizowanie imprez o tematyce społecznej, mającej 
na celu rozwój świadomości i postawy obywatelskiej, kształ-
towanie wspólnot i społeczności lokalnych, propagowanie 
idei demokracji, wspieranie polityki rodzinnej, wspomaganie 
rozwoju przedsiębiorczości, ochronę przyrody i wspólnej 
przestrzeni mieszkalnej, organizowanie wystaw kulturalnych 
i edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub 
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie kongresów 
i konferencji.

(210) 476852 (220) 2017 09 25
(731) TWORÓG JOANNA, Warszawa;
BRZOZOWSKI ANDRZEJ, Warszawa;
GRESZTA BARBARA, Warszawa
(540) TAMA STOWARZYSZENIE NA RZECZ DEMOKRACJI

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 działalność usługowa w zakresie promocji 
organizacji społecznych zajmujących się propagowaniem 
zasad państwa demokratycznego, działalność usługowa 
w zakresie promocji idei państwa demokratycznego, obrób-
ka tekstów, gromadzenie informacji w zakresie badań ryn-
kowych, przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących 
sondaże opinii publicznych, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, marketingowych i promocyjnych, opracowywanie 
i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, 



Nr  ZT46/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 39

organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, 
organizowanie targów i wystaw, pisanie tekstów reklamo-
wych do celów reklamowych i promocyjnych, produkcja 
materiałów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów marketingowych, produkcja nagrań wideo do ce-
lów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, 
przygotowywanie publikacji reklamowych, przygotowy-
wanie materiałów reklamowych, reklama radiowa, reklama 
banerowa, reklama telewizyjna, reklamy online, analizy go-
spodarcze, analizy rynku, badania rynkowe, sporządzanie 
raportów gospodarczych, statystyczne badania rynkowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 476854 (220) 2017 09 25
(731) ADAMCZAK ANNA, Wołów
(540) #ITSTIME

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycie głowy.

(210) 476866 (220) 2017 09 25
(731) MURATOR EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WARSAW BOOK SHOW

(531) 20.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 publikacje drukowane, gazety, czasopisma, 
książki, broszury, notesy, kalendarze, segregatory, zeszyty, 
podręczniki, ulotki, prospekty, plany, fotografie, 35 organiza-
cja targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
prowadzenie akcji promocyjnej w prasie, radiu, telewizji, In-
ternecie, na wszystkich nośnikach, rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, prowadzenie interesów osób trzecich 
w zakresie zarządzania i organizacji firm, doradztwa handlo-
wego, prowadzenia badań rynku, wyszukiwania kontrahen-
tów, pozyskiwanie i systematyzacja danych komputerowych 
baz danych, zgromadzenie na rzecz osób trzecich publikacji 
drukowanych, gazet, czasopism, książek, broszur, notesów, 
kalendarzy, segregatorów, zeszytów, podręczników, ulo-
tek, prospektów, planów, fotografii pozwalające nabywcy 
wygodnie je oglądać i nabywać także za pośrednictwem 
Internetu, 38 rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za po-
średnictwem Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu 
satelitarnego, zapewnianie dostępu do serwisów informacyj-
nych, 41 organizacja wystaw związanych z kulturą i edukacją, 
sympozjów, szkoleń, konferencji i seminariów, wypożyczanie 
książek, publikowanie książek, udostępnianie on-line publi-
kacji, książek, czasopism, podręczników.

(210) 476867 (220) 2017 09 25
(731) CHRZĄSZCZ DAWID, Stryszawa
(540) NF

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04
(510), (511) 25 odzież z tkanin i dzianin, odzież męska, odzież 
damska i dziecięca, bielizna, krawaty, nakrycia głowy, szaliki, 
apaszki, bandany na szyję, rękawiczki, obuwie.

(210) 476869 (220) 2017 09 25
(731) SANTIC QUAN ZHOU SPORTS CO., LTD, Jinjiang, CN
(540) Santic

(531) 27.05.01, 26.04.04, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 25 koszulki z krótkim rękawem, prochowce, 
okrycia wierzchnie, spodnie, koszulki sportowe, odzież dla 
rowerzystów, obuwie, skarpetki, buty sportowe, nakrycia 
głowy, wyroby pończosznicze, rękawiczki.

(210) 476878 (220) 2017 09 26
(731) CONVERSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Growcode
(510), (511) 9 aplikacje do przepływu pracy, oprogramowa-
nie wspierające e-handel, interaktywne oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, kompu-
terowe oprogramowanie do analizy danych biznesowych, 
komputerowe oprogramowanie komputerowe użytkowe 
do przetwarzania danych, oprogramowanie do oceny za-
chowania klientów w sklepach online, oprogramowanie 
do prowadzenia sklepu online, oprogramowanie do osa-
dzania reklam online na stronach internetowych, opro-
gramowanie do przetwarzania transakcji biznesowych, 
oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, 
oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, opro-
gramowanie komputerowe do e-handlu, oprogramowanie 
komputerowe do handlu elektronicznego, oprogramowa-
nie komputerowe do opracowywania dynamicznych witryn 
internetowych, oprogramowanie komputerowe do celów 
biznesowych, oprogramowanie komputerowe do tworze-
nia i projektowania stron internetowych, oprogramowanie 
komputerowe poprawiające możliwości audiowizualne 
aplikacji multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu, 
dźwięku, grafiki, obrazów statycznych i obrazów ruchomych, 
oprogramowanie komputerowe do poszerzania zdolności 
audio-wizualnych aplikacji multimedialnych, oprogramowa-
nie komputerowe do przetwarzania informacji rynkowych, 
oprogramowanie komputerowe do kompilacji danych po-
zycjonujących, oprogramowanie komputerowe do zbierania 
danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe 
do przetwarzania danych pozycjonujących, 35 aktualizowa-
nie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, 
elektroniczne publikowanie materiałów reklamowych dla 
e-handlu, wsparcie online dla usług reklamowych, optyma-
lizacja stron internetowych, pomoc w zakresie działalności 
gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, przygotowywanie 
planów marketingowych w działalności online dla e-handlu, 
usługi w zakresie zamówień online, pomoc dla przedsię-
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biorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, pomoc 
w zarządzaniu sprawami biznesowymi dla e-handlu, analiza 
trendów biznesowych, analiza trendów marketingowych, 
analiza zarządzania w biznesie, analiza zysków biznesowych, 
analizy prognoz ekonomicznych do celów działalności go-
spodarczej, analizy statystyk handlowych, badania bizneso-
we dla e-handlu, badania w zakresie wydajności działalności 
gospodarczej, dostarczanie informacji handlowych, dostar-
czanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych 
za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji sta-
tystycznych dotyczących e-handlu, opracowywanie spra-
wozdań i badań tynkowych, pomoc, usługi doradcze i kon-
sultacje w zakresie analizy biznesowej, usługi informacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej udostępniane online 
z komputerowej bazy danych lub Internetu, 42 konserwa-
cja oprogramowania do przetwarzania danych, monitoring 
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, 
opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, 
algorytmów i oprogramowania, opracowywanie systemów 
do przesyłania danych, opracowywanie systemów do prze-
chowywania danych, planowanie, projektowanie i rozwój 
stron internetowych dla e-handlu, projektowanie i opra-
cowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, 
przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, 
projektowanie i opracowywanie systemów do przechowy-
wania danych, projektowanie i opracowywanie systemów 
do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie 
systemów do wprowadzania danych, rozwój, programo-
wanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego dla 
e-handlu, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, 
usługi kodowania danych, projektowanie i opracowywanie 
kodów źródłowych dla e-handlu.

(210) 476880 (220) 2017 09 26
(731) PAKUŁA MAŁGORZATA, PAŚKO PAWEŁ GRUPA 2MP 

SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów
(540) gllaser

(531) 26.01.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 folie ochronne na wyświetlacze urządzeń 
elektronicznych tj. telefonów, smartphonów, urządzeń GPS, 
tabletów, laptopów, monitorów, aparatów fotograficznych, 
kamer, czytników przemysłowych, wag fiskalnych, terminali 
płatniczych oraz innych urządzeń z wyświetlaczami, wyma-
gającymi ochrony przed zarysowaniem, stłuczeniem, prze-
tarciem, czy zniszczeniem, jest to folia PET.

(210) 476887 (220) 2017 09 26
(731) ŚWINARSKA CZESŁAWA HURTOWNIA 

ZOOLOGICZNA ARA, Warszawa
(540) cozydog

(531) 03.01.08, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, szampony dla zwie-
rząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony dla 
zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], 
5 suplementy diety dla zwierząt, obroże przeciwpasożytni-
cze dla zwierząt, owadobójcze szampony dla zwierząt, pie-
luchy dla zwierząt, 16 torebki z tworzyw sztucznych na od-
chody zwierząt domowych, 18 obroże dla zwierząt, odzież 
dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, 20 poduszki dla 
zwierząt domowych, posłania dla zwierząt domowych, budy 
dla zwierząt domowych, 21 kuwety dla zwierząt domowych, 
klatki dla zwierząt domowych, miseczki, szczotki, grzebienie 
dla zwierząt, 24 koce dla zwierząt domowych, 28 zabawki 
dla zwierząt domowych.

(210) 476892 (220) 2017 09 26
(731) MOSSO KEWPIE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały
(540) Impresje

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 30 majonez, musztarda, przyprawy, przyprawy 
smakowe (sosy, marynaty), sos sojowy, sosy [przyprawy], 
sosy do makaronów, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe.

(210) 476894 (220) 2017 09 26
(731) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin 24, IE
(540) KaliCard+

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.01, 24.17.05, 24.17.07
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, su-
plementy diety do użytku medycznego.

(210) 476901 (220) 2017 09 26
(731) MASTER QUALITY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Wülstarin

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki toaletowe, środki do czyszczenia, środki 
do prania i polukania.
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(210) 476903 (220) 2017 09 26
(731) SKALSKA ANNA PRYWATNA PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA, Mińsk Mazowiecki
(540) FOCUSCLINIC

(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi dentystyczne.

(210) 476920 (220) 2017 09 26
(731) DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne
(540) WYPIECZONE z Wadowic

(531) 01.15.05, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 13.03.07
(510), (511) 29 mięso i wędliny, pasztety, 35 usługi sprzedaży 
hurtowej, detalicznej towarów obejmujących: mięso, wędli-
ny, pasztety, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlo-
wych lub reklamowych, prezentowanie produktów w me-
diach w celu ich sprzedaży.

(210) 476932 (220) 2017 09 26
(731) BILLBIRD SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) moje karty

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.08
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, dystrybutory auto-
matyczne, 9  czytniki, czytniki kodów kreskowych, znaków 
optycznych, dane na nośnikach optycznych, publikacje elek-
troniczne, urządzenia do fakturowania, aparatura do prze-
twarzania informacji, interfejsy, karty magnetyczne kodo-
wane, kasy rejestrujące, pamięci komputerowe, programy 
komputerowe, sterujące programy komputerowe systemu 
operacyjnego, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, 
maszyny księgujące, liczące, sumujące, modemy, urządzenia 
do przetwarzania informacji, terminale obsługujące karty 
płatnicze, oprogramowanie w zakresie identyfikacji uczest-
ników obrotu handlowego, obsługi sprzedaży i wystawiania 
faktur VAT (rachunków uproszczonych), 36 operacje i transak-
cje finansowe, pośrednictwo i usługi finansowe, pośrednic-
two w przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe lub wypłat 
z rachunku bankowego, usługi pośrednictwa finansowego, 
transfer elektroniczny środków finansowych, generowanie 
informacji elektronicznej o przyjmowanych i przekazywa-
nych wpłatach pieniężnych, operacje rozrachunkowe, usługi 
świadczone przez agencje inkasa, usługi finansowe świad-
czone za pomocą terminali i komputerów, w tym kompu-
terów kasowych, związane z przyjmowaniem, przekazywa-

niem i rozliczaniem płatności dokonywanych z dołu i z góry 
za usługi, energię i towary, doładowania telefonów komór-
kowych, spłaty ratalne, usługi ściągania należności za czynsz, 
wykonywanie i pośrednictwo w realizowaniu przekazów 
pieniężnych w obrocie krajowym i za zagranicą, usługi do-
tyczące doładowania telefonów komórkowych w systemie 
przedpłaty (pre-paid) i opartych o kod, usługi związane z do-
konywaniem płatności on-line za czynsz, prąd, gaz, wodę, 
telefon.

(210) 476933 (220) 2017 09 26
(731) FIRMA HANDLOWA KOKOŚ, Mokrzyska
(540) ALKANDORA FASHION SHIRTS

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, koszule męskie.

(210) 476936 (220) 2017 09 26
(731) KUŚNIERCZAK TOMASZ, KUBERA TOMASZ 

EMPRESSIA SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) EMPRESSIA
(510), (511) 35 usługi reklamowe, reklama i marketing, rekla-
ma biznesowych stron internetowych, reklama w Internecie 
dla osób trzecich, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, promocja, reklama i marketing stron interne-
towych on-line, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama 
i promocja), usługi reklamy graficznej, 42 projektowanie gra-
ficzne, usługi graficzne, usługi projektowania grafiki kompu-
terowej, usługi ilustrowania graficznego na rzecz osób trze-
cich, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia 
stron WWW w Internecie, usługi związane z projektowaniem 
graficznym.

(210) 476937 (220) 2017 09 26
(731) BILLBIRD SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) moje doładowania energetyczne

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 13.01.17
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, dystrybutory automa-
tyczne, 9 automaty do sprzedaży, czytniki, czytniki kodów 
kreskowych, znaków optycznych, dane na nośnikach optycz-
nych, dystrybutory automatyczne, publikacje elektroniczne, 
urządzenia do fakturowania, aparatura do przetwarzania 
informacji, interfejsy, karty magnetyczne kodowane, kasy 
rejestrujące, pamięci komputerowe, programy komputero-
we, sterujące programy komputerowe systemu operacyj-
nego, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, maszyny 
księgujące, liczące, sumujące, modemy, urządzenia do prze-
twarzania informacji, terminale do obsługi kart płatniczych, 
oprogramowanie w zakresie identyfikacji uczestników ob-
rotu handlowego, obsługi sprzedaży i wystawiania faktur 
VAT (rachunków uproszczonych), 36 operacje i transakcje 
finansowe, pośrednictwo i usługi finansowe, pośrednictwo 
w przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe lub wypłat 
z rachunku bankowego, usługi pośrednictwa finansowego, 
transfer elektroniczny środków finansowych, generowanie 
informacji elektronicznej o przyjmowanych i przekazywa-
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nych wpłatach pieniężnych, operacje rozrachunkowe, usługi 
świadczone przez agencje inkasa, usługi finansowe świad-
czone za pomocą terminali i komputerów, w tym kompu-
terów kasowych, związane z przyjmowaniem, przekazywa-
niem i rozliczaniem płatności dokonywanych z dołu i z góry 
za usługi, energię i towary, doładowania telefonów komór-
kowych, spłaty ratalne, usługi ściągania należności za czynsz, 
wykonywanie i pośrednictwo w realizowaniu przekazów 
pieniężnych w obrocie krajowym i za zagranicą, usługi do-
tyczące doładowania telefonów komórkowych w systemie 
przedpłaty (pre-paid) i opartych o kod, usługi związane z do-
konywaniem płatności on-line za czynsz, prąd, gaz, wodę, 
telefon.

(210) 476938 (220) 2017 09 26
(731) BILLBIRD SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) moje płatności

(531) 29.01.14, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.08, 27.05.01
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, dystrybutory automa-
tyczne, 9 automaty do sprzedaży, czytniki, czytniki kodów 
kreskowych, znaków optycznych, dane na nośnikach optycz-
nych, dystrybutory automatyczne, publikacje elektroniczne, 
urządzenia do fakturowania, aparatura do przetwarzania 
informacji, interfejsy, karty magnetyczne kodowane, kasy 
rejestrujące, pamięci komputerowe, programy komputero-
we, sterujące programy komputerowe systemu operacyj-
nego, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, maszyny 
księgujące, liczące, sumujące, modemy, urządzenia do prze-
twarzania informacji, terminale obsługujące karty płatnicze, 
oprogramowanie w zakresie identyfikacji uczestników ob-
rotu handlowego, obsługi sprzedaży i wystawiania faktur 
VAT (rachunków uproszczonych), 36 operacje i transakcje 
finansowe, pośrednictwo i usługi finansowe, pośrednictwo 
w przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe lub wypłat 
z rachunku bankowego, usługi pośrednictwa finansowego, 
transfer elektroniczny środków finansowych, generowanie 
informacji elektronicznej o przyjmowanych i przekazywa-
nych wpłatach pieniężnych, operacje rozrachunkowe, usługi 
świadczone przez agencje inkasa, usługi finansowe świad-
czone za pomocą terminali i komputerów, w tym kompu-
terów kasowych, związane z przyjmowaniem, przekazywa-
niem i rozliczaniem płatności dokonywanych z dołu i z góry 
za usługi, energię i towary, doładowania telefonów komór-
kowych, spłaty ratalne, usługi ściągania należności za czynsz, 
wykonywanie i pośrednictwo w realizowaniu przekazów 
pieniężnych w obrocie krajowym i za zagranicą, usługi do-
tyczące doładowania telefonów komórkowych w systemie 
przedpłaty (pre-paid) i opartych o kod, usługi związane z do-
konywaniem płatności on-line za czynsz, prąd, gaz, wodę, 
telefon.

(210) 476939 (220) 2017 09 26
(731) BILLBIRD SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) moje rachunki ZŁ

(531) 29.01.14, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.08, 27.05.01
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, dystrybutory automa-
tyczne, 9 automaty do sprzedaży, czytniki, czytniki kodów 
kreskowych, znaków optycznych, dane na nośnikach optycz-
nych, dystrybutory automatyczne, publikacje elektroniczne, 
urządzenia do fakturowania, aparatura do przetwarzania 
informacji, interfejsy, karty magnetyczne kodowane, kasy 
rejestrujące, pamięci komputerowe, programy komputero-
we, sterujące programy komputerowe systemu operacyj-
nego, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, maszyny 
księgujące, liczące, sumujące, modemy, urządzenia do prze-
twarzania informacji, terminale obsługujące karty płatnicze, 
oprogramowanie w zakresie identyfikacji uczestników ob-
rotu handlowego, obsługi sprzedaży i wystawiania faktur 
VAT (rachunków uproszczonych), 36 operacje i transakcje 
finansowe, pośrednictwo i usługi finansowe, pośrednictwo 
w przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe lub wypłat 
z rachunku bankowego, usługi pośrednictwa finansowego, 
transfer elektroniczny środków finansowych, generowanie 
informacji elektronicznej o przyjmowanych i przekazywa-
nych wpłatach pieniężnych, operacje rozrachunkowe, usługi 
świadczone przez agencje inkasa, usługi finansowe świad-
czone za pomocą terminali i komputerów, w tym kompu-
terów kasowych, związane z przyjmowaniem, przekazywa-
niem i rozliczaniem płatności dokonywanych z dołu i z góry 
za usługi, energię i towary, doładowania telefonów komór-
kowych, spłaty ratalne, usługi ściągania należności za czynsz, 
wykonywanie i pośrednictwo w realizowaniu przekazów 
pieniężnych w obrocie krajowym i za zagranicą, usługi do-
tyczące doładowania telefonów komórkowych w systemie 
przedpłaty (pre-paid) i opartych o kod, usługi związane z do-
konywaniem płatności on-line za czynsz, prąd, gaz, wodę, 
telefon.

(210) 476964 (220) 2017 09 27
(731) POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) TIME2THINK

(531) 17.01.05, 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, gwarantowanie 
pokrycia kosztów leczenia na rzecz podróżnych, obsługa 
roszczeń z tytułu ubezpieczeń, organizacja ubezpieczeń 
podróżnych, pośrednictwo w ubezpieczeniach samocho-
dowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw 
nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo w ubezpiecze-
niach transportowych, ubezpieczenia lotnicze, ubezpie-
czenia podróżne, ubezpieczenia samochodowe, ubezpie-
czenie od straty dokumentów, ubezpieczenie zdrowotne, 
usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpie-
czenia, informacja o ubezpieczeniach, usługi w zakresie 
nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi 
wynajmu mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], 
nieruchomości pożyczanie pod zastaw, wydawanie kart 
przed płaconych i bonów, usługi depozytów sejfowych, 
usługi finansowe, pieniężne i bankowe, handel walutami 
i wymiana walut, międzynarodowe usługi bankowe, usługi 
bankowe i finansowe, usługi pośrednictwa finansowego, 
usługi pośrednictwa walutowego, przelewy i transakcje 
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi przekazywania pie-
niędzy za pośrednictwem środków elektronicznych, usługi 
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transakcji finansowych online, zbiórki funduszy i sponsoro-
wanie finansowe, organizowanie zbiórek charytatywnych 
[na rzecz osób trzecich], organizowanie funduszy na cele 
dobroczynne, pozyskiwanie funduszy na projekty pomocy 
zagranicznej, sponsorowanie i patronat finansowy, usłu-
gi w zakresie wycen, 39 transport, transport pasażerski, 
transport powietrzny, transport drogowy, transport osób, 
transport lotniczy, organizowanie transportu, logistyka 
transportu, rezerwacja transportu, usługi transportowe, 
organizowanie transportu powietrznego, wynajmowanie 
transportu kolejowego, wynajmowanie transportu dro-
gowego, usługi pośrednictwa transportowego, transport 
i dostawy towarów, transport pasażerów i ładunków, do-
starczanie informacji dotyczących transportu, usługi trans-
portu pojazdami silnikowymi, profesjonalne doradztwo 
w zakresie transportu, usługi w zakresie organizowania 
transportu, usługi rezerwacji w zakresie transportu, usługi 
konsultacyjne związane z transportem, usługi doradcze 
związane z transportem, organizacja transportu powietrz-
nego, morskiego i lądowego, usługi linii lotniczych w zakre-
sie transportu, usługi w zakresie linii lotniczych i transportu, 
organizacja transportu drogą lądową, morską i powietrz-
ną, organizowanie transportu ładunków, organizowanie 
transportu towarów, usługi w zakresie transportu towarów, 
usługi doradcze związane z transportem towarów, usłu-
gi informacyjne związane z transportem towarów, usługi 
transportu pojazdami, pośrednictwo frachtowe i w zakre-
sie transportu, transport lądowy osób, transport drogowy 
pasażerów, pasażerski transport samochodowy, autobuso-
we usługi transportowe, rezerwacja miejsc w różnych środ-
kach transportu, usługi w zakresie transportu drogowego 
dla osób, usługi linii lotniczych w zakresie transportu pa-
sażerów, organizowanie transportu pasażerskiego drogą 
powietrzną, morską oraz koleją, transport i składowanie, 
transport i składowanie towarów, magazynowanie ładunku 
przed transportem, usługi w zakresie cargo i frachtu, obsłu-
ga ładunków i usługi frachtowe, usługi agencji frachtowych, 
fracht, załadunek frachtu, spedycja frachtów, pośrednictwo 
frachtowe, ładowanie frachtu lotniczego, usługi frachtu 
lądowego, rezerwacja miejsc w różnych środkach trans-
portu, rezerwacja miejsc na podróż, nawigacja (ustalanie 
położenia, wytyczanie trasy), 43 hotele, usługi restauracyj-
ne świadczone przez hotele, hotele, hostele i pensjonaty, 
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, biura zakwate-
rowania [hotele, pensjonaty], usługi w zakresie obozów tu-
rystycznych, udostępnianie sal konferencyjnych, udostęp-
nianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie obiektów 
i sprzętu na konferencje, udostępnianie pomieszczeń 
i urządzeń na posiedzenia zarządu, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, wypożyczanie mebli.

(210) 476972 (220) 2017 09 27
(731) EMOTIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy
(540) Prezentmarzeń

(531) 09.01.10, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi związane z pakowaniem i dostar-
czaniem prezentów, dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, usługi związane z rezerwacją miejsc 
na podróże, przewożenie osób i towarów, usługi transportu 
na wycieczki związane z edukacją, rozrywką i rekreacją, usłu-
gi związane z organizowaniem wycieczek, wynajem koni, sa-

mochodów, łodzi i statków powietrznych, 41 doradztwo za-
wodowe, informacja i organizowanie imprez rekreacyjnych, 
rozrywkowych i sportowych, organizowanie i udostępnianie 
obiektów i sprzętu dla celów sportowych, rekreacyjnych 
i rozrywkowych, 43 usługi rezerwacji miejsc w hotelach, re-
stauracjach i usługi związane z zakwaterowaniem.

(210) 476978 (220) 2017 09 27
(731) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BFPconceptLab biznes finanse prawo

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi dotyczące promocji i reklam praso-
wych, internetowych i telewizyjnych, usługi agencji reklamo-
wych, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamo-
wych w mediach publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie 
informacji gospodarczych i ekonomicznych, usługi publi-
kowania elektronicznego z wykorzystaniem globalnej sieci 
komputerowej materiałów reklamowych, doradztwo w za-
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, prognozy i analizy ekonomiczne, analizy rynkowe, 
badania opinii publicznej, telemarketing, pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz i systematyzacja tych danych, 
wynajmowanie miejsca na reklamę, publikowanie tekstów 
reklamowych, doradztwo w sprawach podatkowych w za-
kresie księgowości.

(210) 476983 (220) 2017 09 27
(731) FUNDACJA KLUBU RONINA, Warszawa
(540) onas:

(531) 26.01.01, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii publicznej, 
badania marketingowe, badania rynku, organizacja wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, publikowanie tek-
stów sponsorowanych, publikowanie danych i ich syste-
matyzacja do komputerowych baz danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, usługi w zakresie reklamy bilbordowej, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama 
prasowa, telewizyjna i radiowa, dystrybucja materiałów re-
klamowych, 36 usługi w zakresie organizowania zbiórki fun-
duszy na cele charytatywne, planowanie i nadzorowanie 
funduszy na cele charytatywne, 41 usługi edukacyjne, pora-
dy i usługi informacyjne w zakresie edukacji lub kształcenia, 
komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, 
publikowanie elektroniczne online organizowanie i obsługa 
kongresów, zjazdów, warsztatów szkoleniowych i koncertów, 
wystawianie spektakli na żywo, organizacja wystaw z dzie-
dziny edukacji lub kultury, publikowanie książek i broszur, 
42 usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron interne-
towych, prowadzenie portali internetowych, projektowanie 
oprogramowania komputerowego, elektroniczna konwersja 
danych lub programów, organizowanie imprez charytatyw-
nych, 45 organizowanie zgromadzeń, usługi w zakresie ba-
dań prawnych.
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(210) 476995 (220) 2017 09 27
(731) WASILUK TOMASZ, Białystok
(540) AKABANGA
(510), (511) 29 oleje jadalne, oleje spożywcze, oleje smako-
we, oleje z przyprawami, 30 sosy, sosy sałatkowe do żywno-
ści, dressingi, sosy do sałatek do celów spożywczych, sosy 
mięsne, sosy do mięsa, pikantne sosy używane jako przypra-
wy, sosy jako przyprawy, przyprawy do żywności, przyprawy, 
przyprawy smakowe takie jak: sosy, marynaty.

(210) 477023 (220) 2017 09 28
(731) STATNIK MAGDALENA, Tulce
(540) MO ARCHITEKCI

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń re-
klamowych, organizacja wystaw w celach handlowych i re-
klamowych, udzielanie porad konsumentom, informacja 
handlowa, usługi doradztwa handlowego i reklamowego 
na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produk-
tów, usługi porównywania cen, pokazy towarów, handlowe 
wystawy oraz targi, usługi sprzedaży detalicznej oraz hur-
towej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży 
detalicznej oraz hurtowej świadczone online w zakresie arty-
kułów wyposażenia domu, 41 poradnictwo w zakresie edu-
kacji lub kształcenia zawodowego, edukacja, organizowanie 
i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, 
organizowanie konkursów, publikowanie książek, organizo-
wanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, 42 usłu-
gi architektów, designerów, doradców wyposażenia wnętrz 
na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produk-
tów dla wyposażenia wnętrz, usługi na rzecz osób trzecich 
w zakresie projektowania i wyposażania wnętrz mieszkal-
nych, biurowych, gastronomicznych, łazienek, obiektów pu-
blicznych, ekspertyzy w zakresie budownictwa, wyposaże-
nia i architektury wnętrz, doradztwo budowlane, ekspertyzy 
inżynieryjne, planowanie urbanistyczne, opracowywanie 
projektów technicznych, wzornictwo przemysłowe.

(210) 477035 (220) 2017 09 29
(731) ANIOŁEK ŁUKASZ P.P.H.U. AKAZ III, Sosnowiec
(540) N’AIN

(531) 03.07.17, 27.05.01
(510), (511) 25 wyroby dziewiarskie takie jak: odzież, bielizna 
osobista z tkanin, bluzki, bluzy, fartuchy, halki, kąpielówki, 
kombinezony, koszule, koszulki, konfekcja odzieżowa, majt-
ki, marynarki, okrycia wierzchnie, palta, peleryny, piżamy, 
pulowery, slipy, spodenki, spodnie, spódnice, suknie, swetry, 
szale, szlafroki, ubrania trykotowe, kostiumy, wyprawka dzie-
cięca dotycząca ubranek, kołderek, becików, nakrycia głowy, 
w tym apaszki, czapki, czapki z daszkiem.

(210) 477036 (220) 2017 09 29
(731) MAYLANE POLSKA ENTERTAINMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) PIANO ROUGE Restaurant Bar Live Music

(531) 11.03.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 restauracje i inne stałe placówki gastrono-
miczne, przygotowywanie i podawanie napojów, pozostała 
usługowa działalność gastronomiczna.

(210) 477045 (220) 2017 09 29
(731) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Dębica

(540) Bratex Dach Numer Jeden
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt meta-
lowy do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele 
dachowe, 19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt nie-
metalowy do nich, dachówki niemetalowe, 35 zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: meta-
lowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha, 
blachodachówka, metalowe panele dachowe, niemetalowe 
pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki 
niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne ogląda-
nie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz 
drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych 
towarów.

(210) 477048 (220) 2017 09 29
(731) GRABCZAN JACEK TELE MAGIC, Warszawa
(540) BELINE

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 akcesoria do telefonów komórkowych, prze-
wody i słuchawki telefoniczne, zestawy słuchawkowe do te-
lefonów, ładowarki, baterie, akumulatory, przewody elek-
tryczne, przewody telekomunikacyjne, przyłącza, zasilacze, 
głośniki, telefony, futerały na telefony komórkowe, futerały 
do telefonów komórkowych ze skóry lub imitacji skóry, 
skórzane etui na telefony komórkowe, etui na smartfony, 
pokrowce na smartfony, futerały telefony komórkowe, po-
krowce ochronne na telefony ze szkła, pokrowce ochronne 
na telefony z tworzywa sztucznego, 35 sprzedaż wymienio-
nych niżej towarów: akcesoria do telefonów komórkowych, 
przewody i słuchawki telefoniczne, zestawy słuchawkowe 
do telefonów, ładowarki, baterie, akumulatory, przewody 
elektryczne, przewody telekomunikacyjne, przyłącza, zasila-
cze, głośniki, telefony, futerały na telefony komórkowe, fute-
rały do telefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry, 
skórzane etui na telefony komórkowe, etui na smartfony, 
pokrowce na smartfony, futerały telefony komórkowe, po-
krowce ochronne na telefony ze szkła, pokrowce ochronne 
na telefony z tworzywa sztucznego.
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(210) 477056 (220) 2017 09 29
(731) PROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) imperius

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 energia elektryczna, 9 systemy komputero-
we, elektroniczne systemy kontrolne, interaktywne systemy 
komputerowe, systemy przetwarzania danych, aparatura 
kontrolna [energia elektryczna], urządzenia do sterowania 
energią elektryczną, elektryczne urządzenia sterownicze 
do zarządzania energią, 36 zarządzanie budynkami, zarzą-
dzanie nieruchomością, 42 analizy systemów komputero-
wych, programowanie oprogramowania do zarządzania 
energią, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do zarządzania energią, opracowywanie systemów do zarzą-
dzania energią i prądem, doradztwo w zakresie oszczędności 
energii, udzielanie porad technicznych związanych ze środ-
kami oszczędności energii.

(210) 477059 (220) 2017 09 29
(731) LIMES BANK SPÓŁDZIELCZY, Chorzele
(540) L Limes Bank Spółdzielczy

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 tworzenie agencji kredytowych, sporządza-
nie, weryfikacja analiz finansowych, gromadzenie oszczęd-
ności, dostęp do usług bankowych za pomocą elektronicz-
nych kanałów dystrybucji, operacje bankowe, deponowanie 
papierów wartościowych i przedmiotów, zarządzanie fi-
nansami, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wydawanie kart 
kredytowych, pośrednictwo finansowe, przeprowadzanie 
operacji finansowych, tworzenie funduszy i zarządzanie 
funduszami, usługi pośrednictwa obrotem papierami gieł-
dowymi, udzielanie gwarancji, sporządzanie i przetwarza-
nie informacji bankowych, przeprowadzanie inwestycji 
kapitałowych, elektroniczny transfer środków finansowych, 
inwestycje kapitałowe, obsługa kart debetowych, obsługa 
kart kredytowych, przyjmowanie depozytów, kredytowanie 
osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, finansowanie 
sprzedaży na raty, usługi bankowe, usługi finansowe, usługi 
dotyczące operacji walutowych, udzielanie pożyczek, udzie-
lanie pożyczek pod zastaw, kredytowanie, pośrednictwo 
w zakresie zawierania ubezpieczeń na życie, wycena nieru-
chomości, dzierżawa oraz pośrednictwo w handlu nierucho-
mościami, usługi związane z prowadzeniem kantorów.

(210) 477061 (220) 2017 09 29
(731) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Dębica

(540) Bratex Quality Performance
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt meta-
lowy do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele 
dachowe, 19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt nie-

metalowy do nich, dachówki niemetalowe, 35 zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: meta-
lowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha, 
blachodachówka, metalowe panele dachowe, niemetalowe 
pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki 
niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne ogląda-
nie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz 
drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych 
towarów.

(210) 477064 (220) 2017 09 29
(731) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Dębica

(540) Bratex Seam-Lock
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt meta-
lowy do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele 
dachowe, 19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt nie-
metalowy do nich, dachówki niemetalowe, 35 zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: meta-
lowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha, 
blachodachówka, metalowe panele dachowe, niemetalowe 
pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki 
niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne ogląda-
nie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz 
drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych 
towarów.

(210) 477065 (220) 2017 09 29
(731) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Dębica

(540) Bratex Step-Mont
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt meta-
lowy do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele 
dachowe, 19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt nie-
metalowy do nich, dachówki niemetalowe, 35 zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie, meta-
lowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha, 
blachodachówka, metalowe panele dachowe, niemetalowe 
pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki 
niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne ogląda-
nie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz 
drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych 
towarów.

(210) 477066 (220) 2017 09 29
(731) JUNCZYK ADAM POL-LUX, Wólka Polinowska
(540) P POL-LUX

(531) 27.05.01, 27.05.21, 26.04.18
(510), (511) 25 odzież, okrycia głowy, obuwie.

(210) 477067 (220) 2017 09 29
(731) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Dębica
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(540) Bratex Compensation Pocket
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt meta-
lowy do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele 
dachowe, 19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt nie-
metalowy do nich, dachówki niemetalowe, 35 zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: meta-
lowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha, 
blachodachówka, metalowe panele dachowe, niemetalowe 
pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki 
niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne ogląda-
nie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz 
drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych 
towarów.

(210) 477068 (220) 2017 09 29
(731) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Dębica

(540) Bratex Vello
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt meta-
lowy do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele 
dachowe, 19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt nie-
metalowy do nich, dachówki niemetalowe, 35 zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: meta-
lowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha, 
blachodachówka, metalowe panele dachowe, niemetalowe 
pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki 
niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne ogląda-
nie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz 
drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych 
towarów.

(210) 477071 (220) 2017 09 29
(731) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Dębica

(540) Bratex Easy-Drill
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt meta-
lowy do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele 
dachowe, 19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt nie-
metalowy do nich, dachówki niemetalowe, 35 zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: meta-
lowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha, 
blachodachówka, metalowe panele dachowe, niemetalowe 
pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki 
niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne ogląda-
nie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz 
drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych 
towarów.

(210) 477072 (220) 2017 09 29
(731) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Dębica

(540) Bratex Max-Flow
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt meta-
lowy do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele 
dachowe, 19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt nie-
metalowy do nich, dachówki niemetalowe, 35 zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: meta-
lowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha, 
blachodachówka, metalowe panele dachowe, niemetalowe 
pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki 
niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne ogląda-

nie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz 
drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych 
towarów.

(210) 477073 (220) 2017 09 29
(731) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Dębica

(540) Bratex Deker Punkt
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt meta-
lowy do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele 
dachowe, 19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt nie-
metalowy do nich, dachówki niemetalowe, 35 zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: meta-
lowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha, 
blachodachówka, metalowe panele dachowe, niemetalowe 
pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki 
niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne ogląda-
nie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz 
drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych 
towarów.

(210) 477081 (220) 2017 09 29
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-MONTAŻOWE 

PROMONT BUJAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bydgoszcz

(540) PROMONT GROUP

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.08, 26.11.11, 26.11.13
(510), (511) 11 instalacje chłodnicze, instalacje grzewcze, in-
stalacje klimatyzacyjne, instalacje sanitarne, instalacje wen-
tylacyjne, kotły grzewczo - technologiczne, maszyny suszą-
ce, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, suszarki parowe, 
urządzenia chłodzące, 19 asfalt, smoła i bitumy, budynki 
przenośne niemetalowe, konstrukcje przenośne niemetalo-
we, rury sztywne niemetalowe [budownictwo], rury sztyw-
ne niemetalowe stosowane w budownictwie, rury sztywne 
niemetalowe, rury wodociągowe z tworzyw sztucznych 
[sztywne], smoła, sztywne rury z tworzyw sztucznych [inne 
niż części instalacji sanitarnych], 37 budowa nieruchomości 
przemysłowych, budowa zakładów przemysłowych, insta-
lacja maszyn przemysłowych, montaż instalacji przemysło-
wych, naprawa maszyn przemysłowych, odnawianie ma-
szyn przemysłowych.

(210) 477164 (220) 2017 10 02
(731) BUDZINSKI MICHAŁ OBUD, Grodzisk Wielkopolski
(540) OBUD
(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) 477234 (220) 2017 10 03
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
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(540) Wielki skok
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje, 28 zabawki, za-
bawki elektroniczne.

(210) 477239 (220) 2017 10 03
(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PROSTE PYTANIE

(531) 26.13.25, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(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, transmisja 
programów telewizyjnych, rozpowszechnianie programów 
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połącze-
nia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpo-
wszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych 
za pośrednictwem połączenia mikrofalowego z odbiornika-
mi telewizyjnymi, nadawanie programów za pośrednictwem 
Internetu, nadawanie programów wizualnych i dźwięko-
wych za pośrednictwem Internetu, nadawanie programów 
w telewizji, nadawanie programów telewizyjnych drogą 
satelitarną, nadawanie programów telewizyjnych i radio-
wych, emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem 
Internetu, emisja programów telewizyjnych za pomocą 
usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-
-per-view], emitowanie i transmitowanie programów tele-
wizji 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 
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, udostępnianie rozrywki w for-
mie programów telewizyjnych, 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) 477242 (220) 2017 10 03
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) SPIN TO SING RULETKA TALENTÓW RULETA TALENTU 

RULETA TALENTOV

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.05, 25.07.08
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub re-
produkcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, 
nagrywalne płyty lub dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne 
cyfrowe nośniki do nagrywania danych, aplikacje, aplikacje 
komputerowe do pobrania, aplikacje oraz aplikacje do po-
brania związane z muzyką i teledyskami, urządzenia audio-
wizualne i fotograficzne, urządzenia technologii informacyj-
nej i audiowizualne, urządzenia do komunikacji pomiędzy 
dwoma węzłami sieci w systemie Point-to-Point, kijki do ro-
bienia selfie jako akcesoria do smartfonów, części i osprzęt 
do uprzednio wymienionych towarów, 28 zabawki, gry i ma-
skotki, elektryczne i elektroniczne zabawki, gry i przedmioty 
do zabawy.

(210) 477244 (220) 2017 10 03
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) STOP & GO WYŚCIG AGENTÓW
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(531) 24.17.25, 27.05.01, 27.05.03, 26.15.01, 26.11.03, 26.11.05, 
26.11.06, 29.01.15

(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje, 28 zabawki, za-
bawki elektroniczne.

(210) 477245 (220) 2017 10 03
(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TERAZ JA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18, 26.11.01
(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 
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) 477246 (220) 2017 10 03
(731) OPERTOWSKI ROBERT TRANSPORT CIĘŻAROWY, 

Koronowo
(540) OPERTOWSKI TRANSPORT - SPEDYCJA - SERWIS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.01.01
(510), (511) 37 konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, ser-
wisowanie pojazdów dostawczych, 39 transport, transport 
kontenerów, transport samochodowy, spedycja towarów, 
spedycja ładunków, spedycja towarów drogą lądową.

(210) 477247 (220) 2017 10 03
(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) więc jak ?

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.01
(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 Internetu, 
38 telewizja kablowa nadająca informacje, nadawanie telewizji 
kablowej, usługi telewizji kablowej, transmisja telewizji kablo-
wych, usługi nadawania programów telewizji kablowej i telewi-
zji, nadawanie programów telewizji kablowej, usługi emisyjne 
w zakresie telewizji opartej na protokole internetowym (IPTV), 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja programów te-
lewizyjnych drogą kablową, transmisja programów radiowych 
i telewizyjnych, transmisja programów drogą kablową i sateli-
tarną, transmisja programów drogą kablową, transmisja progra-
mów drogą satelitarną, telewizyjnych (transmisja programów -) 
,rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych 
za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami 
telewizyjnymi, rozpowszechnianie programów telewizyjnych 
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przekazywanych za pośrednictwem połączenia mikrofalowego 
z odbiornikami telewizyjnymi, nadawanie programów za pośred-
nictwem Internetu, nadawanie programów wizualnych i dźwię-
kowych za pośrednictwem Internetu, nadawanie programów 
w telewizji, nadawanie programów telewizyjnych drogą sateli-
tarną, nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, emisja 
programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, emisja 
programów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie 
[VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], emitowanie i transmito-
wanie programów telewizji kablowej, interaktywne usługi nada-
wania programów i łączności, nadawanie i transmisja programów 
telewizyjnych, nadawanie programów przez satelitę, emisja pro-
gramów telewizyjnych i radiowych, bezprzewodowa transmisja 
i nadawanie programów telewizyjnych, 41 produkcja filmów dla 
telewizji, rozrywka za pośrednictwem telewizji IP, produkcja pro-
gramów dla telewizji kablowej  widowiska nadawane za pośred-
nictwem telewizji satelitarnej  usługi programów informacyjnych 
dla radia lub telewizji, usługi związane z produkcją rozrywki w po-
staci telewizji, usługi w zakresie realizacji filmów animowanych 
i programów telewizyjnych, usługi rozrywkowe w postaci pro-
gramów telewizyjnych, usługi rozrywkowe w postaci interaktyw-
nych programów telewizyjnych, usługi rozrywkowe w postaci 
programów telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery 
internetowej, udostępnianie telewizyjnych programów informa-
cyjnych, rozrywka w postaci toczących się programów telewizyj-
nych z różnorodnych dziedzin, rozrywka w formie telewizyjnych 
programów informacyjnych, rozrywka w formie programów 
telewizyjnych (udostępnianie -), realizowanie rozrywki w postaci 
programów telewizyjnych, realizacja telewizyjnych programów 
rozrywkowych, realizacja programów rozrywkowych na żywo, 
przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji, przy-
gotowywanie programów radiowych i telewizyjnych, sprzedaż 
programów telewizyjnych do kilku stacji, sporządzanie progra-
mu telewizyjnego i radiowego, sprzedaż programów radiowych 
do kilku stacji, produkcja tematycznych programów telewizyj-
nych, produkcja rozrywkowych programów telewizyjnych, pro-
dukcja przedstawień i programów radiowych i telewizyjnych, 
produkcja programów telewizyjnych na żywo w celach rozryw-
kowych, produkcja programów telewizyjnych i radiowych, pro-
dukcja programów telewizyjnych na żywo, produkcja progra-
mów telewizyjnych, produkcja programów telewizji kablowej, 
produkcja programów telewizyjnych do emisji na urządzeniach 
mobilnych, produkcja programów radiowych lub programów 
telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
prezentowanie programów telewizyjnych.

(210) 477249 (220) 2017 10 03
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Stop & Go
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje, 28 zabawki, za-
bawki elektroniczne.

(210) 477251 (220) 2017 10 03
(731) FUNDACJA JEDYNA TAKA, Ciechocinek
(540) 

(531) 01.05.01, 02.03.23, 03.07.17, 24.09.02, 24.09.09, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe i edukacyjne, organizowa-
nie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie i prowa-
dzenie konkursów piękności, produkcja nagrań audio i video 
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne.

(210) 477254 (220) 2017 10 03
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) FIRE QUEST NA TROPIE PRZYGODY

(531) 27.05.01, 29.01.13, 13.01.05
(510), (511) 28 gry i zabawki.

(210) 477258 (220) 2017 10 03
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) JAIL BREAK WIELKI SKOK

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje, 28 zabawki, za-
bawki elektroniczne.

(210) 477262 (220) 2017 10 04
(731) CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 477263 (220) 2017 10 04
(731) CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 477279 (220) 2017 10 04
(731) JÓZEFOWICZ ANETTA, Gdańsk
(540) PROLOGUE RESTAURACJA & BAR
(510), (511) 43 rezerwacja  stolików w restauracjach, ofero-
wanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, ser-
wowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,  
imprezy firmowe [żywność i napoje].
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(210) 477282 (220) 2017 10 04
(731) INNOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin
(540) FABRYKA DIAMENTÓW

(531) 17.02.01, 09.03.10, 15.07.03, 27.05.01, 01.15.09
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: preparaty higieniczne w postaci 
środków toaletowych, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji ciała, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: preparaty kosmetyczne do twarzy, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: preparaty ścierne do ciała, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: tłusz-
cze do celów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: zestawy kosmety-
ków, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: olejki do masażu, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: odżywki do skó-
rek wokół paznokci, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: nielecznicze produkty toaleto-
we, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: maści do celów kosmetycznych, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: la-
kier do celów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kremy do masażu, 
nie do celów leczniczych, usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: kosmetyki zawierające 
pantenol, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: kosmetyki zawierające kwas hialurono-
wy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: kosmetyki zawierające keratynę, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
kosmetyki w formie olejków, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kosmetyki i prepara-
ty kosmetyczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: kosmetyki do użytku osobistego, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: środki perfumeryjne i zapachowe, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: prepara-
ty do mycia i pielęgnacji ciała, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: preparaty i artykuły 
higieniczne, 44 usługi w zakresie ozdabiania ciała, analiza ko-
lorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, depilacja 
woskiem, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, 
doradztwo w zakresie urody, doradztwo świadczone za po-
średnictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, 
elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu usu-
wania owłosienia, fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, higiena 
i pielęgnacja urody, gabinety pielęgnacji skóry, kosmetyczne 
usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczne usuwa-
nie żylaków za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg lasero-
wy na wzrost włosów, kosmetyczny zàbïég laserowy skóry, 
kuracje do włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pającz-
ków, manicure, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, 
mycie włosów szamponem, nakładanie produktów kosme-
tycznych na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych 

na twarz, odbudowa włosów, ozdabianie ciała, pielęgnacja 
stóp, salony fryzjerskie, salony piękności, stylizacja, układa-
nie włosów, udostępnianie obiektów i sprzętu toaletowego, 
udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji w dzie-
dzinie stylïzacji włosów, udzielanie informacji związanych 
z usługami salonów piękności, usługi doradcze dotyczące 
kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, 
ścinanie włosów, usługi doradcze dotyczące urody, usługi 
doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa 
dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradz-
twa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi farbowania brwi, 
usługi farbowania rzęs, usługi farbowania włosów, usługi 
koloryzacji brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi kosmetycznej 
pielęgnacji ciała, usługi kształtowania brwi, usługi laserowe-
go usuwania owłosienia, usługi manicure i pedicure, usługi 
pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi salonu 
fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi salonów fryzjersko - ko-
smetycznych, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi 
w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji 
twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakre-
sie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi zabiegów 
kosmetycznych na twarz i ciało, zabiegi depilacyjne, zabiegi 
kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosme-
tyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi 
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, masaż.

(210) 477290 (220) 2017 10 04
(731) KIM DONG SU, Wonju-si, KR
(540) ucos

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy medyczne inne niż 
do celów dentystycznych, sprzęt medyczny i przyrządy 
do poprawy stanu skóry za pomocą światła LED, urządzenia 
i przyrządy medyczne stosowane w kosmetyce, urządzenia 
i przyrządy medyczne stosowane w chirurgii plastycznej, 
urządzenia i przyrządy medyczne stosowane w diagno-
styce, w tym w diagnozie klinicznej, urządzenia i przyrządy 
do leczenia skóry, urządzenia i przyrządy do terapii świa-
tłem, urządzenia i przyrządy do terapii laserowej, urządzenia 
i przyrządy do terapii magnetycznej, urządzenia i przyrządy 
do terapii galwanicznej, urządzenia i przyrządy do masażu 
ultradźwiękowego, ultradźwiękowe urządzenia i przyrzą-
dy diagnostyczne, ultradźwiękowe urządzenia i przyrządy 
terapeutyczne, sondy ultradźwiękowe do celów medycz-
nych, ultradźwiękowy sprzęt medyczny, w tym do diagnozy 
klinicznej.

(210) 477301 (220) 2017 10 04
(731) TUPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LEDEXA

(531) 01.15.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 stateczniki, urządzenia sterujące oświetleniem, 
światłowody, czujniki światłowodowe, sterowniki LED, diody 
świecące, czujniki położenia LED, elektroniczne sterowniki 
[ECG] do lamp i opraw oświetleniowych LED, 11 oświetlenie 
elektryczne, elektroluminescencyjne źródła światła, oświe-
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tlenie nastrojowe LED, oświetlenie typu LED zewnętrzne, 
elektryczne instalacje oświetleniowe, oprawy oświetleniowe, 
oprawy oświetleniowe LED, przemysłowe oprawy oświetle-
niowe, elektryczne oświetlenie światłowodowe, elektryczne 
światełka okolicznościowe, elektryczne systemy oświetlenia 
szynowego, elektryczne urządzenia oświetlenia dekora-
cyjnego, elektryczne urządzenia oświetleniowe do wnętrz, 
elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej, instalacje 
oświetleniowe, iluminatory światłowodowe, lampy elek-
tryczne, latarki, latarki LED, neonowe lampy oświetleniowe, 
reflektory, świece LED, świetlówki, urządzenia do oświetlania 
za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], urządze-
nia oświetleniowe.

(210) 477307 (220) 2017 10 05
(731) M-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) m Soft

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 477313 (220) 2017 10 05
(731) NOWAK KRYSTIAN, Ujeździec Mały
(540) Freaky Boys

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 płyty CD, DVD i inne nośniki audio-wizualne, 
35 usługi agencji reklamowo promocyjnych, 41 usługi ze-
społu muzycznego, usługi w zakresie organizacji koncertów 
i występów artystycznych, dyskoteki (usługi związane z orga-
nizowaniem i obsługą), nagrania dźwiękowe, pisanie tekstów 
innych niż reklamowych, producenckie usługi muzyczne.

(210) 477317 (220) 2017 10 05
(731) HYGIENIKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Lubliniec
(540) Bambino lovely baby

(531) 26.01.04, 26.01.12, 26.01.18, 26.11.14, 29.01.12, 27.05.01, 
27.05.05, 27.05.24

(510), (511) 5 pieluchy papierowe, pieluchy jednorazowe, 
pieluchy jednorazowe z papieru, pieluchy dla niemowląt 
papierowe, pieluchy dla dorosłych, pieluszki [dziecięce -] 
[pieluchy], pieluchy [pieluszki dziecięce], jednorazowe pie-
luchy dla dorosłych, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, 
profilowane pieluchy celulozowe dla dzieci, profilowane 
pieluchy papierowe dla dzieci, papierowe pieluchy dla nie-
mowląt [jednorazowe], jednorazowe pieluchy papierowe 
dla niemowląt, pieluchy wykonane z celulozy, jednorazowe 
pieluchy papierowe, jednorazowe pieluchy celulozowe dla 
niemowląt, celulozowe pieluchy jednorazowe dla dzieci, 
pieluchy z celulozy dla niemowląt, jednorazowe pieluchy 
z papieru dla niemowląt, pieluchy dla niemowląt [z papieru 
lub celulozy], jednorazowe pieluchy z celulozy dla niemow-
ląt, pieluchy jednorazowe wykonane z celulozy dla małych 
dzieci, pieluchy dziecięce jednorazowe z papieru i celulozy, 
pieluchy jednorazowe z papieru dla małych dzieci, pielu-
chy z celulozy [jednorazowe] dla niemowląt, jednorazowe 
pieluchy papierowe dla małych dzieci, pieluchy [papier] 
o trójkątnym kształcie dla niemowląt, nasączane chusteczki 
antyseptyczne, pieluchomajtki dziecięce, jednorazowe pie-
luchomajtki dziecięce, jednorazowe pieluchomajtki z celulo-
zy dla niemowląt, jednorazowe pieluchomajtki z papieru dla 
niemowląt, 16 chusteczki higieniczne, chusteczki toaletowe, 
chusteczki higieniczne papierowe, papierowe chusteczki hi-
gieniczne, papierowe chusteczki toaletowe, papierowe chu-
steczki do mycia, chusteczki do nosa papierowe, chusteczki 
do nosa [papierowe], chusteczki papierowe do demakijażu, 
papierowe chusteczki do wycierania, chusteczki do twarzy 
z papieru, chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, 
chusteczki papierowe do usuwania makijażu, chusteczki 
papierowe do użytku kosmetycznego, szorstkie chusteczki 
[do użytku toaletowego], śliniaki papierowe, niemowlęce śli-
niaki papierowe, papierowe serwetki do użytku domowego, 
24 tekstylne wkładki do pieluch, tkaniny do użytku w pro-
dukcji pieluchomajtek dla dorosłych, chusteczki tekstylne, 
tekstylne chusteczki do nosa, chusteczki do nosa z materia-
łów tekstylnych, tekstylne chusteczki do demakijażu inne niż 
nasączone kosmetykami, tekstylne chusteczki do demakija-
żu inne niż nasączone preparatami toaletowymi, 25 odzież 
papierowa, śliniaki niepapierowe, śliniaki z materiałów tek-
stylnych, śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych, ślinia-
ki materiałowe dla dorosłych, pieluchomajtki [odzież], nakry-
cia głowy, majtki dziecięce [odzież].

(210) 477327 (220) 2017 10 05
(731) GROUP ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) „KOTWALK”
(510), (511) 3 kosmetyki, 25 ubrania i odzież, 35 usługi han-
dlu detalicznego i hurtowego, również przez Internet w za-
kresie następujących towarów: kosmetyków, odzieży, usługi 
promocyjne w dziedzinie mody, usługi reklamowe i marke-
tingowe, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń.

(210) 477333 (220) 2017 10 05
(731) DRASZCZYK ARKADIUSZ ADAM, Poznań
(540) Suchar Codzienny
(510), (511) 16 książki, broszury, gazety, czasopisma, to-
rebki do pakowania (koperty, woreczki) z papieru lub 
tworzyw sztucznych, plakaty, afisze, foldery, prospekty, 
kalendarze, przewodniki, czcionki, fotografie, nalepki, 
materiały piśmienne, papeterie, atlasy, mapy, mapy geo-
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graficzne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, za-
bawki, artykuły sportowe, artykuły gimnastyczne, 35 usłu-
gi w zakresie wyszukiwania informacji dla osób trzecich 
w plikach komputerowych, usługi w zakresie wyszukiwa-
nia w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie 
zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie 
rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, internetowe 
usługi reklamowe, usługi prowadzenia sklepu lub hurtow-
ni, w tym poprzez Internet, w zakresie: sprzętu kompute-
rowego, sprzętu elektronicznego, programów kompute-
rowych, usługi w zakresie sortowania danych w bazach 
komputerowych, usługi w zakresie rozpowszechniania 
materiałów reklamowych w postaci ulotek, prospektów, 
druków, próbek, usługi reklamowe, usługi w zakresie 
pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, 
usługi w zakresie systematyzacji komputerowych baz 
danych, usługi w zakresie komputerowego zarządzania 
plikami, usługi ogłoszeń elektronicznych w zakresie rekla-
my, usługi w zakresie wyszukiwania informacji w plikach 
komputerowych, 38 usługi w zakresie przesyłania infor-
macji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem ter-
minali komputerowych i sieci internetowej, usługi poczty 
elektronicznej, usługi w zakresie przesyłania informacji, 
połączenie ze światową siecią komputerową za pośred-
nictwem telekomunikacji, usługi w zakresie przesyłania 
informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy kompute-
ra, usługi łączności za pośrednictwem telefonii komórko-
wej, usługi w zakresie przydzielania dostępu do światowej 
sieci komputerowej, usługi telefoniczne, usługi w zakre-
sie transmisji programów telewizyjnych i/lub radiowych, 
usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, 
usługi w zakresie emisji telewizyjnej i/lub radiowej, usługi 
przekazu dźwięku i/lub obrazu, 41 organizacja widowisk 
rozrywkowych, produkcja audycji radiowych, produkcja 
filmów dokumentalnych, reportaży, programów telewi-
zyjnych, organizacja teleturniejów i konkursów, organiza-
cja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarcza-
nie rozrywki za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, 
usługi dostępu do usług rozrywkowych w systemie on-
-line, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, od-
twarzania dźwięku i/lub obrazu, dostarczanie informacji 
o rozrywce, programach radiowych i telewizyjnych, im-
prezach sportowych, usługi automatycznego zapisywa-
nia programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami 
odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybra-
nym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, 
dźwięku i obrazu poprzez Internet, usługi wynajmowania 
studia nagraniowego, filmowego, usługi organizacji i pro-
dukcji nagrań filmowych i/lub dźwiękowych, usługi orga-
nizacji imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, 
usługi obsługi technicznej i/lub organizacyjnej produkcji 
telewizyjnej i/lub filmowej, udostępnianie programów 
telewizyjnych, audycji telewizyjnych, seriali telewizyjnych 
lub filmów za pośrednictwem sieci informatycznych on-
-line w czasie wybranym przez odbiorcę.

(210) 477335 (220) 2017 10 05
(731) ŁUCZEŃCZYK KONRAD, Łęczna
(540) UMTZ UMTZ
(510), (511) 25 bluzy, koszulki, spodnie, obuwie, nakrycia 
głowy, kurtki.

(210) 477343 (220) 2017 10 05
(731) ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) neverland

(531) 26.04.05, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 18 nosidełka dla niemowląt do noszenia na cie-
le, plecaki, laski, kijki marszowe i trekkingowe, 21 termosy, 
kubki, 24 śpiwory, 25 odzież, rękawice narciarskie, czapki [na-
krycia głowy], skarpetki, opaski na głowę, getry [ochraniacze] 
zakładane na buty.

(210) 477348 (220) 2017 10 06
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) solvetusan
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla 
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli.

(210) 477353 (220) 2017 10 06
(731) CHORĄZKA AGNIESZKA, Mielec
(540) Vanuki

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 skarpetki.

(210) 477369 (220) 2017 10 06
(731) WARGALA ŁUKASZ, Zielona Góra
(540) 

(531) 03.07.24, 26.11.13, 26.11.25
(510), (511) 14 biżuteria, wyroby jubilerskie.
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(210) 477376 (220) 2017 10 06
(731) SOBCZYK TOMASZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

FUNTOM TENIS, Koszalin
(540) AGGRESSIVE COURT EQUIPMENT A.C.E

(531) 29.01.13, 21.03.01, 03.06.06, 27.05.01, 27.05.08, 26.01.01, 
26.01.04, 26.01.16, 26.01.20

(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie oraz części 
i akcesoria do wymienionych wcześniej towarów, 35 usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne.

(210) 477379 (220) 2017 10 06
(731) MARQUARD MEDIA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ACH ! NA ZDROWIE

(531) 29.01.12, 24.17.01, 24.17.04, 27.05.01
(510), (511) 9 elektroniczne, magnetyczne i optyczne no-
śniki danych, czyste lub z nagraniami, 16 druki, gazety, cza-
sopisma, magazyny, komiksy, albumy, almanachy, książki, 
podręczniki, biuletyny, mapy, karty muzyczne, wydawnictwa 
muzyczne, afisze, plakaty, fotografie, katalogi, nalepki, naklej-
ki, artykuły piśmiennicze, kalendarze, 35 usługi w zakresie 
reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i za pośrednictwem 
sieci komputerowych, w tym z wykorzystaniem plakatów 
i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych 
nośników informacji, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamo-
wych, badanie opinii publicznej, badanie rynku, sondaże, 
programy lojalnościowe, tworzenie, wydawanie i dystrybu-
cja materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów 
oraz gadżetów reklamowych, usługi na rzecz osób trzecich 
w zakresie oferowania towarów i usług z zakresu zdrowia, 
medycyny, farmacji, kosmetyki, kosmetologii, weterynarii, 
promocja sprzedaży, dystrybucja próbek.

(210) 477383 (220) 2017 10 06
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) FOSFOMETOL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi.

(210) 477385 (220) 2017 10 06
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek

(540) Gwiazda wśród słodyczy
(510), (511) 30 kawa, herbata, czekolada, wyroby piekarni-
cze, wyroby cukiernicze, słodycze, ciastka, ciasteczka, bato-
ny, wafle, wafelki, wyroby czekoladowe, czekolady, czeko-
ladki, cukierki, lody, sorbety, praliny, cukierki, dropsy, draże, 
żelki, żelki z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki 
nadziewane.

(210) 477389 (220) 2017 10 06
(731) PROMOPRINTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) www.drukinadzis.pl
(510), (511) 16 materiały drukowane.

(210) 477390 (220) 2017 10 06
(731) PHARMABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Dermilen
(510), (511) 3 kremy i balsamy kosmetyczne, kremy do pielę-
gnacji skóry (kosmetyki), kremy do ciała, kremy do skóry.

(210) 477395 (220) 2017 10 08
(731) KRYSIAK AGATA, Warszawa
(540) SHINE BLOW BAR

(531) 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 44 usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów 
fryzjerskich dla kobiet, usługi salonów fryzjersko - kosme-
tycznych, usługi fryzjerskie, wypożyczanie maszyn i urzą-
dzeń do użytku w salonach piękności lub męskich zakładach 
fryzjerskich.

(210) 477397 (220) 2017 10 09
(731) PRIMO MSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) ECO - PLON VOLCANIC MINERALS

(531) 25.07.21, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 środek poprawiający właściwości gleby.

(210) 477399 (220) 2017 10 09
(731) WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) PASEJO
(510), (511) 42 projektowanie oprogramowania kompute-
rowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
aktualizacja oprogramowania komputerowego, oprogramo-
wanie jako usługa, przechowywanie danych elektronicznych.

(210) 477405 (220) 2017 10 09
(731) WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
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(540) MOJEBIURO24.PL
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, fakturowanie, księgowość, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, rachunkowość, 
42 projektowanie oprogramowania komputerowego, wy-
pożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako 
usługa, przechowywanie danych elektronicznych.

(210) 477407 (220) 2017 10 09
(731) WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) WFIRMA.PL
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, fakturowanie, księgowość, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, rachunkowość, 
42 projektowanie oprogramowania komputerowego, wy-
pożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako 
usługa, przechowywanie danych elektronicznych.

(210) 477409 (220) 2017 10 09
(731) SHOES&FASHION KMIEĆ SPÓŁKA JAWNA,  

Masłów Pierwszy
(540) pina
(510), (511) 18 kosmetyczki, kopertówki, etui na klucze, etui 
na karty [portfele], kufry i torby podróżne, paski do torebek 
na ramię, plecaki, pojemniki na monety, portfele, portmo-
netki, skórzane torebki, torby, torby do pracy, torby i portfele 
skórzane, torby na ubrania, torby na zakupy, torby płócien-
ne, torby na zakupy wielokrotnego użytku, torebki damskie, 
torby z imitacji skóry, torby wykonane ze skóry, torby tury-
styczne, torebki do ręki, torebki do noszenia przy pasku, to-
rebki do przewieszania przez ramię, torebki na ramię, torebki 
na biodra [nerki], torebki podróżne, torebki, portmonetki 
i portfele, torebki typu hobo, torebki wieczorowe, torebki wy-
konane z imitacji skóry, torebki wykonane ze skóry, uchwyty 
do toreb, walizki, walizki biznesowe, walizki skórzane, zesta-
wy podróżne [wyroby skórzane], 25 bluzki, bluzki z krótkimi 
rękawami, body [odzież], bolerka, damskie sukienki na uro-
czystości, dolne części ubrań [odzież], dzianina [odzież], etole 
[futra], eto le z futra syntetycznego, futra [odzież], garnitury 
damskie, galowa odzież wieczorowa, garnitury typu zoot 
suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach 
marynarką], garnitury wieczorowe, garnitury wizytowe, gor-
sety, kombinezony, kombinezony damskie jednoczęściowe 
[playsuit], kombinezony [odzież], kostiumy, koszule eleganc-
kie, koszule z dzianiny, koszulki z nadrukami, letnie sukienki, 
marynarki od garniturów, minispódniczki, obuwie, obuwie 
codzienne, obuwie damskie, balerinki [obuwie], obuwie dla 
mężczyzn, obuwie dla dzieci i niemowląt, odzież damska, 
odzież dziana, odzież dziewczęca, odzież gotowa, odzież je-
dwabna, odzież lniana, odzież futrzana, odzież kaszmirowa, 
odzież skórzana, odzież wełniana, odzież wieczorowa, odzież 
wierzchnia dla kobiet, odzież z imitacji skóry, odzież ze skó-
ry, okrycia wierzchnie [odzież], pelerynki, skórzane sukienki, 
spódnice, spódnico - spodenki, spodnie, sukienki damskie, 
sukienki druhen, suknie balowe, suknie koktajlowe, suknie 
ślubne, suknie wieczorowe, t-shirty z krótkim rękawem, topy 
[odzież], woalki, welony, tuniki.

(210) 477411 (220) 2017 10 09
(731) HAJDUK TADEUSZ PIOTR, Łomianki
(540) ACTILIT

(531) 27.05.01, 05.05.20, 05.05.21, 25.01.99, 29.01.15
(510), (511) 5 substytuty posiłków, żywność i napoje 
dietetyczne, przeznaczone do użytku medycznego lub 
weterynaryjnego.

(210) 477414 (220) 2017 10 09
(731) HYGIENIKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Lubliniec
(540) Bambino lovely baby
(510), (511) 5 pieluchy papierowe, pieluchy jednorazowe, pie-
luchy jednorazowe z papieru, pieluchy dla niemowląt papie-
rowe, pieluchy dla dorosłych, pieluszki [dziecięce -] [pieluchy], 
pieluchy [pieluszki dziecięce], jednorazowe pieluchy dla do-
rosłych, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, profilowane pie-
luchy celulozowe dla dzieci, profilowane pieluchy papierowe 
dla dzieci, papierowe pieluchy dla niemowląt [jednorazowe], 
jednorazowe pieluchy papierowe dla niemowląt, pieluchy wy-
konane z celulozy, jednorazowe pieluchy papierowe, jednora-
zowe pieluchy celulozowe dla niemowląt, celulozowe pielu-
chy jednorazowe dla dzieci, pieluchy z celulozy dla niemowląt, 
jednorazowe pieluchy z papieru dla niemowląt, pieluchy dla 
niemowląt [z papieru lub celulozy], jednorazowe pieluchy 
z celulozy dla niemowląt, pieluchy jednorazowe wykonane 
z celulozy dla małych dzieci, pieluchy dziecięce jednorazowe 
z papieru i celulozy, pieluchy jednorazowe z papieru dla ma-
łych dzieci, pieluchy z celulozy [jednorazowe] dla niemowląt, 
jednorazowe pieluchy papierowe dla małych dzieci, pieluchy 
[papier] o trójkątnym kształcie dla niemowląt, nasączane chu-
steczki antyseptyczne, pieluchomajtki dziecięce, jednorazowe 
pieluchomajtki dziecięce, jednorazowe pieluchomajtki z celu-
lozy dla niemowląt, jednorazowe pieluchomajtki z papieru dla 
niemowląt, 16 chusteczki higieniczne, chusteczki toaletowe, 
chusteczki higieniczne papierowe, papierowe chusteczki hi-
gieniczne, papierowe chusteczki toaletowe, papierowe chu-
steczki do mycia, chusteczki do nosa papierowe, chusteczki 
do nosa [papierowe], chusteczki papierowe do demakijażu, 
papierowe chusteczki do wycierania, chusteczki do twarzy 
z papieru, chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, 
chusteczki papierowe do usuwania makijażu, chusteczki 
papierowe do użytku kosmetycznego, szorstkie chusteczki 
[do użytku toaletowego], śliniaki papierowe, niemowlęce śli-
niaki papierowe, papierowe serwetki do użytku domowego, 
24 tekstylne wkładki do pieluch, tkaniny do użytku w produkcji 
pieluchomajtek dla dorosłych, chusteczki tekstylne, tekstylne 
chusteczki do nosa, chusteczki do nosa z materiałów tekstyl-
nych, tekstylne chusteczki do demakijażu inne niż nasączone 
kosmetykami, tekstylne chusteczki do demakijażu inne niż 
nasączone preparatami toaletowymi, 25 odzież papierowa, 
śliniaki niepapierowe, śliniaki z materiałów tekstylnych, ślinia-
ki dla niemowląt z tworzyw sztucznych, śliniaki materiałowe 
dla dorosłych, pieluchomajtki [odzież], nakrycia głowy, majtki 
dziecięce [odzież].
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(210) 477417 (220) 2017 10 09
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) cardioplus
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla 
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli.

(210) 477418 (220) 2017 10 09
(731) UPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RADOŚĆ Z KAŻDEJ CHWILI

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.01.01, 02.03.01, 26.13.01
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audio-
wizualne, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
38 usługi telekomunikacyjne, 41 edukacja, rozrywka i sport, 
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 477422 (220) 2017 10 09
(731) KABALA GRAŻYNA ESTETICAN, Warszawa
(540) Estetican

(531) 27.05.01, 05.03.11
(510), (511) 44 fizjoterapia, fryzjerskie salony, manicure, ma-
saż, piękność salony, wizażyści.

(210) 477428 (220) 2017 10 09
(731) PODBIELSKA MAŁGORZATA  EN CASA, Milanówek
(540) C En Casa Premium Real Estate

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 26.03.04
(510), (511) 36 agencje nieruchomości.

(210) 477430 (220) 2017 10 09
(731) SKOCZYLAS EWA, Ożarów
(540) evamsti
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, anoraki, apaszki, artykuły 
odzieżowe dla wędkarzy, artykuły odzieżowe do uprawiania 
jeździectwa konnego [inne niż kaski jeździeckie], artykuły 
odzieżowe do użytku teatralnego, artykuły odzieżowe w sty-
lu sportowym, ascoty [krawaty], bandany, bandany, bandany 
na szyję, berety, berety szkockie z pomponem, bermudy, bez-
rękawniki, bielizna, bielizna [część garderoby], bielizna ciążo-
wa, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna dla 
niemowląt, bielizna funkcjonalna, bielizna jednorazowa, bieli-
zna nocna, bielizna osobista, bielizna osobista z dzianiny, bie-
lizna termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot bielizna wy-
szczuplająca [wyroby gorseciarskie], bikini, biustonosze, 
biustonosze bez ramiączek, biustonosze miękkie, nieusztyw-
niane, biustonosze samonośne, biustonosze sportowe po-
chłaniające wilgoć, blezery, bliźniaki [odzież], bluzki, bluzki 
z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy 
sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, boa, 
body [bielizna], body [odzież], body niemowlęce, bojówki, 
bokserki, bokserki damskie [bielizna], bolerka, bonżurki, bry-
czesy, burnusy, buty do tańca towarzyskiego, buty pustynne, 
buty wędkarskie, cheongsams (chińskie sukienki), chinosy, 
chusteczki do kieszonki piersiowej [poszetki], chustki [apasz-
ki], chustki na głowę, chusty [odzież], chusty na głowę, chusty 
na głowę, chusty noszone na ramionach, chusty pareo, chus-
ty plażowe, chusty, szale na głowę, chusty, szale na głowę, 
ciążowa bielizna nocna, ciepłe kurtki robocze, cylindry [kape-
lusze], czapeczki na przyjęcia [odzież], czapeczki na przyjęcia 
[odzież], czapeczki z węzełkiem, czapki [nakrycia głowy], 
czapki baseballowe, czapki bez daszków, czapki do gry w gol-
fa, czapki dziane, czapki futrzane, czapki i czapeczki sporto-
we, czapki kolarskie, czapki kucharskie, czapki narciarskie, 
czapki sportowe, czapki wełniane, czapki z daszkiem, czapki 
z pomponem, czapki ze sztucznego futra, czapki żołnierskie, 
czepki damskie [nakrycia głowy], czepki damskie, dziecinne, 
damska bielizna, damskie koszule nocne, damskie luźne topy, 
damskie sukienki na uroczystości, daszki [odzież], daszki 
[odzież], daszki przeciwsłoneczne, długa bielizna, długie ki-
mona (nagagi), długie kurtki, długie luźne halki, długie luźne 
stroje, długie szale damskie, dolne części strojów niemowlę-
cych, dolne części ubrań [odzież], dopinane kołnierzyki, dresy 
ortalionowe, dresy wiatroszczelne, duże luźne kaptury 
[odzież], dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], dziani-
na [odzież], dżinsy, eleganckie spodnie, etole [futra], etole 
z futra syntetycznego, fartuchy, fartuchy [kamizelki] zakłada-
ne przez głowę, fartuchy [odzież], fartuchy fryzjerskie, fartu-
chy medyczne, fartuchy z tworzyw sztucznych, fartuszki, figi, 
fraki, fulary, fulary [artykuły odzieżowe], fulary [ozdobne kra-
waty], funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne 
spodnie termoaktywne, futra [odzież], gabardyna [odzież], 
galowa odzież wieczorowa, garnitury, garnitury damskie, gar-
nitury męskie, garnitury trzyczęściowe [odzież], garnitury 
w sportowym stylu, garnitury wieczorowe, garnitury wizyto-
we, getry, golfy, golfy [odzież], gorset, gorsy koszul, grube 
kurtki, grube płaszcze, gumowe płaszcze nieprzemakalne, 
halki [bielizna], jednoczęściowa bielizna damska [body połą-
czone z rajstopami], jednoczęściowa odzież dla niemowląt 
i małych dzieci, jednoczęściowe piżamy, jedwabne krawaty, 
kaftany, kamizelki, kapelusze, kapelusze futrzane, kapelusze 
plażowe, kapelusze przeciwdeszczowe, kapelusze przeciw-
słoneczne, kapelusze słomkowe, kaptury, kaptury [odzież], 
karczki koszul, kaszkiety, kaszmirowe szale, kąpielowe kostiu-
my, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kilty, kilty z tartanu, ki-
mona, kimona do karate, kimona japońskie, kitle do użytku 
szpitalnego, kołnierze, kołnierze do sukienek, kołnierzyki 
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przypinane, kombinezony, kominiarki, kominiarki, kominiarki 
narciarskie, komplety do biegania [odzież], komplety do jog-
gingu [odzież], komplety koszulek i spodenek, komplety nar-
ciarskie, komplety odzieżowe ze spodenkami, komplety skó-
rzane, komplety sportowe, koreańskie kurtki noszone 
na ubraniu podstawowym [magoja], kostiumy, kostiumy 
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, kostiu-
my kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla dzieci, kostiumy kąpie-
lowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, kostiumy 
kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, kostiumy kąpielowe 
z usztywnianymi miseczkami, kostiumy na halloween, kostiu-
my taneczne, kostiumy teatralne, kostiumy ze spódnicą, ko-
szule, koszule ciążowe, koszule codzienne, koszule do garni-
turów, koszule do spania, koszule eleganckie, koszule 
hawajskie, koszule hawajskie z guzikami z przodu, koszule ka-
muflażowe, koszule myśliwskie, koszule niezapięte pod szyją, 
koszule nocne, koszule sportowe, koszule sportowe pochła-
niające wilgoć, koszule sztruksowe, koszule wędkarskie, ko-
szule z długimi rękawami, koszule z dzianiny, koszule z gol-
fem, koszule z kołnierzykiem, koszule z krótkimi rękawami, 
koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, koszule 
z włókna ramii, koszule zapinane, koszulki bez rękawów, ko-
szulki bez rękawów do biegania, koszulki dla dzieci, koszulki 
dla siatkarzy, koszulki do futbolu amerykańskiego, koszulki 
do gry w rugby, koszulki do jogi, koszulki do tenisa, koszulki 
gimnastyczne bez rękawów, koszulki kolarskie, koszulki piłkar-
skie, koszulki polo, koszulki polo z dzianiny, koszulki sportowe 
i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe z krótki-
mi rękawami, koszulki typu rasłhguard do sportów wodnych, 
chroniące przed promieniowaniem UV, koszulki z dzianiny 
typu pique, koszulki z krótkim lub z długim rękawem, koszulki 
z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, koszulki zapinane 
w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, kożuchy, 
krawaty, krawaty bolo, krótkie bluzeczki do talii, krótkie halki, 
krótkie kurtki ciepłe, krótkie luźne kurtki do pasa, krótkie 
ogrodniczki, krótkie okrycia [narzutki] nakładane na koszule 
nocne, krótkie piżamy damskie, krótkie spodnie, krynoliny, 
kurtki, kurtki [odzież], kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki 
budrysówki, kurtki dla rybaków, kurtki dresowe, kurtki dwu-
stronne, kurtki dżinsowe, kurtki futrzane, kurtki jako odzież 
sportowa, kurtki jeździeckie, kurtki kamuflażowe, kurtki koszu-
lowe, kurtki motocyklowe, kurtki myśliwskie, kurtki narciarskie, 
kurtki nieprzemakalne, kurtki odblaskowe, kurtki pikowane 
[odzież], kurtki pilotki, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, 
kurtki puchowe, kurtki rybackie, kurtki safari, kurtki skórzane, 
kurtki snowboardowe, kurtki sportowe, kurtki sportowe 
do rozgrzewki, kurtki w stylu safari, kurtki wędkarskie, kurtki 
wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, kurtki z dzianiny polarowej, 
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki 
z rękawami, kurtki zamszowe, legginsy, legginsy ciążowe, let-
nie sukienki, letnie ubranka dla dzieci, liberie, luźne sukienki 
ciążowe, luźne sukienki o prostym kroju, majtki, majtki dam-
skie, majtki dla niemowląt, majtki dziecięce [odzież], majtki 
przypominające szorty z luźną nogawką, majtki wyszczupla-
jące, małe kapelusze, manipularze [liturgia], mankiety, man-
kiety do butów, mankini, mantyle, marynarki od garniturów, 
maski na oczy, męska bielizna jednoczęściowa, męskie apasz-
ki, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, mę-
skie płaszcze, minispódniczki, mitry [nakrycia głowy], modne 
kapelusze, mufki, mufki, mufki futrzane, mundurki szkolne, 
mundury muszki, mycki, piuski, nakrycia głowy dla dzieci, na-
rzutki [znaczniki] sportowe do futbolu amerykańskiego, na-
rzutki na ramiona, nauszniki [odzież], negliże, nieprzemakalna 
odzież wierzchnia, obcisłe topy bez ramiączek, obuwie co-
dziennego użytku, obuwie damskie, obuwie dla dzieci, obu-
wie dla kobiet, ochraniacze kołnierzy, ocieplacze, ocieplacze 
na kolana [odzież], ocieplacze na nogi [getry], ocieplacze 

na ręce [odzież], ocieplacze szyi, ocieplane kamizelki, ociepla-
ne kurtki, odpinane kołnierzyki do kimon (haneri), odzież cią-
żowa, odzież codzienna, odzież damska, odzież dla chłopców, 
odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla kolarzy, 
odzież dla łyżwiarzy, odzież dla małych dzieci, odzież dla ro-
werzystów, odzież do biegania, odzież do jazdy na motocy-
klu, odzież do łyżwiarstwa figurowego, odzież do spania, 
odzież do sztuk walki, odzież do tenisa, odzież dziana, odzież 
dziecięca, odzież dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież futrza-
na, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież jedwabna, 
odzież kaszmirowa, odzież lniana, odzież męska, odzież nar-
ciarska, odzież niemowlęca, odzież nieprzemakalna, odzież 
o termoizolacyjnych właściwościach, odzież ochronna zakła-
dana na ubrania, odzież papierowa, odzież pluszowa, odzież 
przeciwdeszczowa, odzież rekreacyjna, odzież robocza, 
odzież skórzana, odzież skórzana dla motocyklistów, odzież 
sportowa, odzież surfingowa, odzież taneczna, odzież tkana, 
odzież treningowa, odzież triatlonowa, odzież w stylu sporto-
wym, odzież wełniana, odzież wiatroszczelna, odzież wieczo-
rowa, odzież wierzchnia dla chłopców, odzież wierzchnia dla 
dzieci, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla 
kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzchnia 
dla niemowląt, odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia 
na złe warunki pogodowe, odzież wodoodporna, odzież woj-
skowa z khaki, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, odzież 
żeglarska nieprzemakalna, ogrodniczki, okrycia [narzutki] na-
kładane na koszule nocne, okrycia głowy z daszkiem, okrycia 
kąpielowe, okrycia przeciwdeszczowe, okrycia robocze [kom-
binezony], okrycia wierzchnie [odzież], okrycia zakładane 
na kostiumy kąpielowe, opaski na biust [odzież], opaski 
na głowę, opaski na szyję [części odzieży], opaski przeciwpot-
ne, opaski przeciwpotne do tenisa, opaski przeciwpotne 
na nadgarstek, opończe, ornaty, owijacze i getry, pajacyki dla 
dzieci [odzież], palta, papierowe czapki używane jako części 
odzieży, parea, paski, paski [odzież], paski do smokingów, pa-
ski skórzane, paski skórzane [odzież], paski tekstylne, paski 
wykonane z imitacji skóry, pasy do przechowywania pienię-
dzy [odzież], pasy do wyszczuplania talii, pasy elastyczne wy-
szczuplające [bielizna], pasy przez ramię do odzieży, pasy wy-
szczuplające [gorsety], pelerynki, peleryny [płaszcze], pelisy, 
pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze, płaszcze damskie, 
płaszcze futrzane, płaszcze gabardynowe, płaszcze i kurtki fu-
trzane, płaszcze kąpielowe, płaszcze laboratoryjne, płaszcze 
mundurowe [zimowe], płaszcze plażowe, płaszcze przeciw-
deszczowe, płaszcze skórzane, płaszcze wieczorowe, płaszcze 
z bawełny, płaszcze z materiału dżinsowego, płaszcze ze skó-
ry owczej, płaszcze zimowe, podkolanówki, podkoszulki, pod-
koszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podkoszulki 
z długimi rękawami, podomki [szlafroki], podszewki do kur-
tek, podszewki gotowe [część garderoby], podwiązki, polary, 
połączenie koszulki z majtkami [bielizna damska], poncza, 
ponczo przeciwdeszczowe, pończochy, pończochy wchła-
niające pot, poszetki, potniki, powijaki dla niemowląt, półgol-
fy, półhalki, prochowce, przybrania głowy [woalki], przybrania 
głowy [woalki], pulowery, pulowery bez rękawów, pulowery 
do gry w tenisa, pulowery z długimi rękawami, pulowery 
z kapturem, pumpy damskie, pumpy do kolan, rajstopy, rajsto-
py sportowe, rajtuzy, rajtuzy na szelkach, ramiączka do biu-
stonoszy [części odzieży], rampersy, rękawice do nurkowania, 
rękawice do snowboardu, rękawice jeździeckie, rękawice ka-
muflażowe, rękawice motocyklowe, rękawice narciarskie, rę-
kawice snowboardowe z jednym palcem, rękawice, w tym 
rękawice ze skóry, skóry surowej lub futra, rękawiczki, ręka-
wiczki [odzież], rękawiczki bez palców, rękawiczki dla rowe-
rzystów, rękawiczki dziane, rękawiczki jako odzież, rękawiczki 
samochodowe, rękawiczki z jednym palcem, rękawiczki z ma-
teriałem przewodzącym na czubkach palców, które można 
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nosić podczas używania podręcznych urządzeń, elektronicz-
nych z ekranem dotykowym, rękawiczki zimowe, rybaczki, 
skarpetki, skarpetki (podwiązki do -), skarpetki antypoślizgo-
we, skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, skarpetki dla 
sportowców, skarpetki do gry w tenisa, skarpetki i pończochy, 
skarpetki męskie, skarpetki noszone jako kapcie, skarpetki 
przeciwpotne, skarpetki sportowe, skarpetki wchłaniające 
pot, skarpetki wełniane, skarpety bez stopy, skarpety do ko-
stek, skarpety do spania, skarpety do sportów wodnych, skar-
pety sportowe, skarpety termoaktywne, skóra (odzież ze -), 
skórzane nakrycia głowy, skórzane ochraniacze na spodnie 
(odzież), skórzane sukienki, slipy męskie, figi damskie, smokin-
gi, spodenki, spodenki bokserskie, spodenki dla rowerzystów, 
spodenki do futbolu amerykańskiego, spodenki do rugby, 
spodenki halkowe, spodenki kąpielowe, spodenki rowerowe 
na szelkach, spodnie, spodnie [nieformalne], spodnie ciążo-
we, spodnie do ćwiczeń fizycznych, spodnie do futbolu ame-
rykańskiego, spodnie do gry w golfa, spodnie do jeździectwa, 
spodnie do joggingu, spodnie do jogi, spodnie do kolan [bry-
czesy], spodnie do piżamy, spodnie do rozgrzewki, spodnie 
dresowe, spodnie dziecięce, spodnie golfowe, spodnie jog-
gingowe, spodnie kamuflażowe, spodnie kolarskie, spodnie 
myśliwskie, spodnie narciarskie, spodnie nieprzemakalne, 
spodnie od dresu, spodnie ogrodniczki do polowania, 
spodnie pielęgniarskie, spodnie przeciwdeszczowe, spodnie 
pumpy [alladynki], spodnie skórzane, spodnie snowboardo-
we, spodnie sportowe, spodnie sportowe pochłaniające wil-
goć, spodnie sztruksowe, spodnie w stylu pirackim, spodnie 
wiatroszczelne, spodnie wierzchnie, spodnie z ochraniaczami 
do użytku sportowego, spodnie ze stretchu, spodnie, koszule 
i spódniczki do golfa, spodniumy [kostiumy ze spodniami dla 
kobiet], sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], spódnica-
-spodnie, spódnice, spódnice golfowe, spódnico-spodenki, 
spódnico-spodnie, spódniczki baletowe, spódniczki do gry 
w tenisa, staniki sportowe, stringi, stroje baletowe, stroje ba-
seballowe, stroje dla chórzystów, stroje dla druhen, stroje dla 
pielęgniarek, stroje do aikido, stroje do chrztu, stroje do jazdy 
na nartach wodnych, stroje do judo, stroje do karate, stroje 
do kendo, stroje do sportów walki, stroje do taekwondo, stro-
je do użytku handlowego, stroje jednoczęściowe, stroje ką-
pielowe monikini, stroje ludowe [odzież], stroje marynarskie, 
stroje maskaradowe, stroje na maskaradę, stroje nieprzema-
kalne dla motocyklistów, stroje pielęgniarskie, stroje plażowe, 
stroje przeciwdeszczowe, stroje sportowe, stroje wizytowe, 
sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki ciążowe, 
sukienki damskie, sukienki dla niemowląt i małych dzieci, su-
kienki do chrztu, sukienki do gry w tenisa, sukienki druhen, 
suknie balowe, suknie koktajlowe, suknie ślubne, suknie wie-
czorowe, surduty, suspensorium [bielizna osobista], swetry, 
swetry bez rękawów, swetry marynarskie, swetry polo, swetry 
rozpinane, swetry z dekoltem w serek, swetry z golfem, swe-
try z okrągłym wykończeniem przy szyi, swetry z półgolfem, 
szale, szale boa [odzież], szale i chusty na głowę, szale i etole, 
szale-tuby, szaliki, szaliki [odzież], szaliki do zawijania wokół 
szyi, szaliki jedwabne, szarfy [do ubrania], szerokie koszule 
wierzchnie, szkockie berety, szlafmyce, szlafroki, szlafroki wy-
poczynkowe, szmizetki, szorty, szorty ciążowe, szorty do gry 
w tenisa, szorty gimnastyczne, szorty golfowe, szorty kąpielo-
we, szorty sportowe, szorty uciskowe [sliding shorts], szorty 
z ochraniaczami do użytku sportowego, szorty z polaru, 
sztormiaki [odzież], śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucz-
nych, śliniaki niepapierowe, śliniaki z materiałów tekstylnych, 
śliniaki, z rękawami, nie z papieru, śpioszki, pajacyki, śpioszki, 
pajacyki [odzież], taśmy do spodni, taśmy do spodni pod sto-
py, termoaktywne nakrycia głowy, tkane koszule, toczki [ka-
pelusze], togi, topy [odzież], topy bez ramiączek, topy ciążo-
we, topy do biegania, topy sportowe do rozgrzewki, topy 

wiązane na szyi, topy z półgolfem, trencze, trykot, t-shirty 
z krótkim rękawem, tuniki, tuniki hawajskie, turniury do wę-
złów obi (obiage-shin), ubiory do uprawiania sztuk walki, 
ubrania codzienne, ubrania dla kolarzy, ubrania dla szefów 
kuchni, ubranka do wózka [kombinezony niemowlęce], wą-
skie spodnie w szkocką kratę, wełniane rajstopy, wiatrówki, 
woalki, welony, woalki, welony, wstawki [części odzieży], 
wstawki do bielizny [części odzieży], wstawki do kostiumów 
kąpielowych [części odzieży], wstawki do pończoch [części 
odzieży], wstawki do rajstop [części odzieży], wstawki do skar-
petek stopek [części odzieży], wstawki do trykotów [części 
odzieży], wstawki pod pachy [części do odzieży], wygodne 
luźne spodnie, wyprawki dla niemowląt, wyprawki dla nowo-
rodków, wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze, 
zestawy typu „bliźniak” [odzież], znaczniki [narzutki] piłkarskie, 
znaczniki treningowe, żakiety męskie, żakiety z dzianiny, 
35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłko-
wej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pozy-
skiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pozyski-
wanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży, promowanie 
sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi han-
dlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, usługi reklamowe w za-
kresie odzieży, usługi sprzedaży detalicznej świadczone onli-
ne w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z artykułami do szycia, usługi sprzedaży 
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzie-
żowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
do szycia, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
odzieży, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów bagażowych, usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w zakresie torebek, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami do szycia, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z nićmi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z przędzą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z waliz-
kami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami ry-
marskimi, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie futer, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do szycia, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z nićmi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z przędzą, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torba-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami rymarskimi.
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NADLEŚNICTWO ŚWIERADÓW, Świeradów-Zdrój
(540) LoveLas
(510), (511) 16 afisze, plakaty, atlasy, banery wystawowe wy-
konane z kartonu, bilety wstępu, broszury, broszury druko-
wane, certyfikaty drukowane, czasopisma [periodyki], druko-
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wane arkusze informacyjne, drukowane czasopisma 
poświęcone turystyce, drukowane foldery informacyjne, druko-
wane karty informacyjne, drukowane komunikaty prasowe, 
drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały ilu-
stracyjne, drukowane ulotki informacyjne, drukowane znaki 
papierowe, drukowany materiał promocyjny, encyklopedie, 
fotografie, ilustrowane albumy, kalendarze, kartki do kore-
spondencji, karty do albumów fotograficznych, karty do ko-
lekcjonowania, karty informacyjne, karty obrazkowe, katalo-
gi, kostki do notowania, książeczki do kolorowania, książki, 
książki edukacyjne, książki informacyjne, książki z obrazkami, 
magazyny podróżnicze, mapy, mapy geograficzne, mapy 
tras, materiały do pisania, materiały drukowane, mini albumy 
fotograficzne, notatniki, notesy, obrazy i zdjęcia, okładki cza-
sopism, okładki notatników, papierowe artykuły piśmienne, 
papierowe materiały dydaktyczne, pieczątki biurowe, plaka-
ty reklamowe, plany, pocztówki i widokówki, podręczniki, 
podręczniki edukacyjne, podręczniki pomocnicze do nauki, 
publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje en-
cyklopedyczne, publikacje periodyczne drukowane, publika-
cje promocyjne, publikacje reklamowe, rysunki graficzne, 
spisy, tablice na notatki, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub 
papieru, tablice reklamowe z kartonu, tablice reklamowe 
z tektury, terminarze, ulotki, ulotki drukowane, ulotki rekla-
mowe, upominkowe artykuły papiernicze, wizytówki, zakładki, 
zaproszenia, 35 dostarczanie powierzchni reklamowych 
w globalnej sieci komputerowej, dystrybucja drukowanych 
materiałów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów 
drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów promocyj-
nych, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
dystrybucja ogłoszeń reklamowych, kampanie marketingo-
we, marketing bezpośredni, marketing imprez i wydarzeń, 
marketing internetowy, ogłoszenia drobne, opracowywanie 
strategii i pomysłów marketingowych, organizacja i przepro-
wadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadza-
nie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja kon-
kursów w celach reklamowych, organizacja targów 
handlowych, organizacja targów w celach handlowych i re-
klamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, or-
ganizacja wystaw kwiatów i roślin do celów handlowych lub 
reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych, 
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
organizacja wystaw w celach reklamowych, organizowanie 
i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, orga-
nizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamo-
wych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promo-
cyjnych, organizowanie imprez w celach handlowych 
i reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i po-
kazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 
organizowanie pokazów handlowych, organizowanie poka-
zów w celach handlowych, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i im-
prez do celów handlowych lub reklamowych, planowanie 
i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji 
w celach gospodarczych i reklamowych, pokazy [do celów 
promocyjnych/reklamowych], produkcja materiałów rekla-
mowych, promocja sprzedaży, promowanie sprzedaży przy 
użyciu mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży 
towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem im-
prez promocyjnych, promowanie wydarzeń specjalnych, 
promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, prowadze-
nie pokazów w zakresie działalności gospodarczej, prowa-
dzenie wystaw w celach biznesowych, prowadzenie wystaw 
w celach reklamowych, przygotowywanie materiałów rekla-
mowych, przygotowywanie ulotek reklamowych, reklama 

banerowa, reklama i marketing, reklama online poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, reklama w czasopi-
smach, broszurach i gazetach, reklama w prasie popularnej 
i profesjonalnej, reklama za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, w szczególności Internetu, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych w Internecie, rozpowszechnianie ogłoszeń 
i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informa-
cyjnych i próbek], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, rozpowszechnianie produktów do celów reklamo-
wych, tworzenie reportaży reklamowych, udostępnianie 
i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnia-
nie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów 
i usług, udostępnianie powierzchni reklamowej, udostępnia-
nie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i ma-
gazynach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach 
elektronicznych, udostępnianie przestrzeni reklamowej 
za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci 
informacyjnych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
kwiatów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykuła-
mi ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyroba-
mi papierowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomoca-
mi naukowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży deta-
licznej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprze-
daży hurtowej wyrobów ogrodniczych, wykonywanie mate-
riałów reklamowych, wynajem bilbordów reklamowych, wy-
najem billboardów, wynajem billboardów reklamowych, 
wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamo-
wych, wynajem powierzchni reklamowej na stronach inter-
netowych, wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, 
wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajem prze-
strzeni reklamowej w Internecie, wynajmowanie powierzch-
ni na cele reklamowe, wynajmowanie przestrzeni reklamo-
wej, zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, 
gazetach i magazynach, zarządzanie programami motywa-
cyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, 41 coaching w zakre-
sie życia osobistego [life coaching], edukacja i szkolenia 
związane z ochroną natury i środowiskiem, edukacja w za-
kresie świadomości ruchowej, kursy edukacyjne w dziedzi-
nie branży turystycznej, kursy edukacyjne z zakwaterowa-
niem związane z kajakarstwem, kursy edukacyjne 
z zakwaterowaniem związane z wędrówkami górskimi, kursy 
szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, nauczanie 
na temat wody pod kątem ekologii, nauczanie technik rato-
wania życia, nauczanie w zakresie ziołolecznictwa, nauka 
jazdy na nartach, nauka wędkowania, organizacja i przepro-
wadzanie kursów edukacyjnych związanych z sektorem tu-
rystycznym, organizacja szkoleń, organizacja warsztatów 
i seminariów, organizowanie i przeprowadzanie zajęć dla 
niewielkiej grupy uczniów, organizowanie imprez edukacyj-
nych, organizowanie programów szkolenia młodzieży, orga-
nizowanie programów szkoleniowych, organizowanie semi-
nariów, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, 
organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie 
seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów 
w celach edukacyjnych, organizowanie spotkań z dziedziny 
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edukacji, organizowanie sympozjów edukacyjnych, organi-
zowanie szkoleń biznesowych, organizowanie szkoleń han-
dlowych, organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdro-
wotnej i żywienia, organizowanie warsztatów, organizowanie 
wykładów, organizowanie zajęć dydaktycznych, organizo-
wanie zjazdów edukacyjnych, prowadzenie kursów eduka-
cyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych związanych 
z branżą turystyczną, szkolenia w zakresie obróbki drewna, 
szkolenie w zakresie zalesiania, świadczenie usług edukacyj-
nych w zakresie zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych 
związanych z ekologią, świadczenie usług edukacyjnych 
związanych ze sprawnością fizyczną, trening rozwoju osobi-
stego, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie 
zdrowia i sprawności fizycznej, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do celów edukacyjnych, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do nauczania, usługi edukacyjne dotyczące ochro-
ny środowiska, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, usługi 
w zakresie treningu sprawności fizycznej, wystawy roślin.

(210) 477449 (220) 2017 10 09
(731) POLCALC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) POLCALC WAPNO HYBRYDOWE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.15, 26.02.05
(510), (511) 1 nawóz rolniczy posypowy, granulowany 
i pylisty.

(210) 477456 (220) 2017 10 10
(731) MAZURAQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Iłowo Osada
(540) Mazuraqua MobiCan
(510), (511) 32 wody źródlane gazowane i niegazowane, 
wody mineralne gazowane i niegazowane, napoje bezal-
koholowe, napoje i soki owocowe, produkty do produkcji 
napojów, koncentraty spożywcze napojów instant, napoje 
instant, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, warzyw-
ne, wieloowocowe, wielowarzywne, owocowo - warzyw-
ne, owocowe, warzywne, wody stołowe, wody lecznicze, 
39 usługi dystrybucji towarów, usługi dystrybucji wody 
źródlanej gazowanej i niegazowanej, usługi dystrybucji 
wody mineralnej gazowanej i niegazowanej, sodowej, sto-
łowej, usługi dostarczania towarów, usługi magazynowania 
towarów, usługi pakowania produktów i towarów, usługi 
przewożenia ładunków, usługi składowania towarów, usłu-
gi wynajmowania magazynów, usługi pośrednictwa trans-
portowego, usługi transportowe, transport samochodami 
ciężarowymi.

(210) 477463 (220) 2017 10 10
(731) MAZURAQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Iłowo Osada
(540) Masuria Spring
(510), (511) 32 wody źródlane gazowane i niegazowane, 
wody mineralne gazowane i niegazowane, napoje bezal-
koholowe, napoje i soki owocowe, produkty do produkcji 
napojów, koncentraty spożywcze napojów instant, napoje 
instant, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, warzyw-

ne, wieloowocowe, wielowarzywne, owocowo - warzyw-
ne, owocowe, warzywne, wody stołowe, wody lecznicze, 
39 usługi dystrybucji towarów, usługi dystrybucji wody 
źródlanej gazowanej i niegazowanej, usługi dystrybucji 
wody mineralnej gazowanej i niegazowanej, sodowej, sto-
łowej, usługi dostarczania towarów, usługi magazynowania 
towarów, usługi pakowania produktów i towarów, usługi 
przewożenia ładunków, usługi składowania towarów, usłu-
gi wynajmowania magazynów, usługi pośrednictwa trans-
portowego, usługi transportowe, transport samochodami 
ciężarowymi.

(210) 477478 (220) 2017 10 10
(731) GOLIŃSKI  GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE 
GASTROMEK, Łagiewniki Nowe

(540) GAST

(531) 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, w tym okrycia wierzchnie, płaszcze, 
peleryny, kurtki, bluzy, żakiety, kostiumy, tuniki, sukienki, far-
tuchy, bluzki, koszule, kombinezony, spódnice, spodnie, ge-
try, legginsy, szlafroki, odzież gimnastyczna, nakrycia głowy, 
obuwie.

(210) 477479 (220) 2017 10 10
(731) KSIĄŻEK IZABELA, Pruszków
(540) VIRONA
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie.

(210) 477485 (220) 2017 10 10
(731) BENEFIT SOLUTION GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Alwernia
(540) Benefit Solution Group
(510), (511) 35 wynajmowanie nośników reklamowych, wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, reklama, zarządzanie 
programami lojalnościowymi, obsługa, prowadzenie, nadzo-
rowanie programów lojalnościowych dla klientów i progra-
mów motywacyjnych, organizowanie i zarządzanie progra-
mami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej 
i programami lojabościowymi, usługi administracyjne w za-
kresie kart lojabiościowych, badania rynku, badania opinii 
publicznej, usługi zarządzania w działalności handlowej, 
administrowanie w działalności handlowej, prace biurowe, 
41 usługi informacji o rekreacji, usługi klubowe, usługi klu-
bów zdrowia w zakresie poprawiania kondycji, organizowa-
nie i obsługa konferencji, kongresów, konkursów, kształcenie 
praktyczne, usługi kultury fizycznej, organizowanie obozów 
sportowych, organizowanie i prowadzenie pracowni spe-
cjalistycznych, seminariów, sympozjów, zjazdów, przyjęć, 
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie za-
wodów sportowych, organizowanie rozrywki, informacja 
o rozrywce, organizowanie zajęć sportowych i urządzeń 
sportowych, organizowanie obozów wakacyjnych, usługi 
związane z organizacją wypoczynku, 43 usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, usługi restauracyjne, gastronomiczne 
i cateringowe.
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(210) 477488 (220) 2017 10 10
(731) BENEFIT SOLUTION GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Alwernia
(540) BS BENEFIT SOLUTION GROUP

(531) 26.03.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 wynajmowanie nośników reklamowych, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklama, zarzą-
dzanie programami lojalnościowymi, obsługa, prowa-
dzenie, nadzorowanie programów lojalnościowych dla 
klientów i programów motywacyjnych, organizowanie 
i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie 
działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, 
usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, 
badania rynku, badania opinii publicznej, usługi zarządza-
nia w działalności handlowej, administrowanie w działal-
ności handlowej, prace biurowe, 41 usługi informacji o re-
kreacji, usługi klubowe, usługi klubów zdrowia w zakresie 
poprawiania kondycji, organizowanie i obsługa konferen-
cji, kongresów, konkursów, kształcenie praktyczne, usługi 
kultury fizycznej, organizowanie obozów sportowych, 
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, przyjęć, wystaw z dzie-
dziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów spor-
towych, organizowanie rozrywki, informacja o rozrywce, 
organizowanie zajęć sportowych i urządzeń sportowych, 
organizowanie obozów wakacyjnych, usługi związane 
z organizacją wypoczynku, 43 usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, usługi restauracyjne, gastronomiczne 
i cateringowe.

(210) 477620 (220) 2017 10 12
(731) KLIMOWSKI MARCIN, Kraków
(540) kgm
(510), (511) 4 paliwa stałe, płynne i gazowe, paliwa z bio-
masy, mianowicie: benzyna, olej napędowy, ropa nafto-
wa, mazut, drewno opałowe, węgiel, koks, torf, brykiety 
drzewne, brykiety węglowe, brykiety z torfu, ekogroszek, 
pelet, zestalone gazy, podpałki, 6 metalowe materiały 
budowlane, 19 niemetalowe materiały budowlane, kru-
szywo, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym 
sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej nastę-
pujących towarów: paliwa stałe, płynne, gazowe, paliwa 
z biomasy, mianowicie: benzyna, olej napędowy, ropa naf-
towa, mazut, drewno opałowe, węgiel, koks, torf, brykiety 
drzewne, brykiety węglowe, brykiety z torfu, ekogroszek, 
palet, zestalone gazy, podpałki, metalowe materiały bu-
dowlane, niemetalowe materiały budowlane, kruszywo, 
39 usługi w zakresie transportu paliw i materiałów bu-
dowlanych, usługi w zakresie składowania paliw i materia-
łów budowlanych.

(210) 477686 (220) 2017 10 13
(731) BIAŁKOWSKA-PRZYBYLSKA HANNA, Józefów
(540) Żaba Hela
(510), (511) 16 książki dla dzieci, 25 odzież dziecięca, 28 za-
bawki wypychane.

(210) 477690 (220) 2017 10 13
(731) ANDRZEJEWSKI MATEUSZ, Gliwice
(540) M MANDEE

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 
27.05.01

(510), (511) 9 płyty kompaktowe z muzyką, muzyka cyfro-
wa do pobrania, nagrania wideo z muzyką, dyski optyczne 
z muzyką, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, muzyka 
cyfrowa do pobrania z Internetu, muzyka cyfrowa (łado-
walna), dostarczona z Internetu, nagrania wideo z muzyką, 
do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z In-
ternetu, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn 
internetowych mp3, muzyka cyfrowa do pobrania udostęp-
niana na witrynach internetowych MP3, muzyka cyfrowa 
do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu.

(210) 477691 (220) 2017 10 13
(731) ROGOWSKI JACEK ROGAL, Prudnik
(540) RGL
(510), (511) 18 walizki, torby podróżne, torby sportowe, tor-
by na kółkach, torby turystyczne, plecaki, saszetki biodrówki.

(210) 477704 (220) 2017 10 16
(731) KARP GABRIELA SUN FLOWER DERMICOS, Police
(540) My love

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, kosmetyki kolorowe 
do makijażu, kosmetyki, perfumy, środki pielęgnacyjne 
do ciała, inne kosmetyki.

(210) 477710 (220) 2017 10 16
(731) FUNDACJA NA RZECZ EFEKTYWNEGO 

WYKORZYSTANIA ENERGII, Katowice
(540) euro top ten POLSKA



Nr  ZT46/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 61

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 aluminiowe drzwi do mieszkań, drzwi alumi-
niowe, futryny do drzwi, metalowe, drzwi metalowe,  urzą-
dzenia do otwierania drzwi nieelektryczne, metalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, metalowe okna, metalowe 
okna dachowe, okna metalowe, okna dachowe metalowe, 
okna aluminiowe, profile aluminiowe, profile metalowe, 
7 pralki do użytku domowego, pralki, pralki wyposażone 
w suszarkę bębnową, odkurzacze, odkurzacze domowe, od-
kurzacze elektryczne, elektryczne odkurzacze do dywanów, 
odkurzacze do użytku domowego, zmywarki do naczyń 
do użytku domowego, zmywarki do naczyń, silniki do ma-
szyn, elektryczne silniki rozruchowe, pompy elektryczne, sil-
niki elektryczne, inne niż do pojazdów lądowych, silniki prą-
du zmiennego, silniki liniowe, silniki do maszyn, elektryczne 
silniki napędowe do maszyn, silniki do wytwarzania energii 
elektrycznej, silniki elektryczne do instalacji grzewczych, sil-
niki elektryczne do maszyn, silniki gazowe, silniki na prąd sta-
ły, silniki na sprężone powietrze, 9 telewizory LED, telewizory 
OLED, telewizory, telewizory plazmowe, drukarki, drukarki 
atramentowe, drukarki kolorowe, drukarki laserowe, laserowe 
drukarki kolorowe, monitory LED, monitory, drukarki kompu-
terowe, fotoogniwa, ogniwa słoneczne, ogniwa słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, retorty, 11 aparatura 
do podgrzewania powietrza, aparatura grzewcza do pieców, 
automatyczne suszarki do bielizny, bębnowe suszarki do bie-
lizny, bębny obrotowe [suszarki] do prania, bojlery elektrycz-
ne, bojlery grzewcze, bojlery gazowe, centralne instalacje 
klimatyzacyjne do celów domowych, centralne urządzenia 
klimatyzacyjne, chłodziarko-zamrażarki, chłodziarki, elek-
tryczne, czajniki elektryczne, domowe ekspresy do kawy 
[elektryczne], domowe instalacje klimatyzacyjne, domo-
we kuchenki gazowe, domowe piekarniki, domowe płyty 
grzewcze, domowe urządzenia do ogrzewania, domowe 
urządzenia klimatyzacyjne, elektryczne ekspresy do kawy, 
elektroluminescencyjne źródła światła, elektryczne instala-
cje grzewcze, elektryczne klimatyzatory, elektryczne oprawy 
oświetleniowe zewnętrzne, elektryczne oprawy oświetle-
niowe, elektryczne piekarniki, elektryczne płyty kuchenne, 
elektryczne płyty grzejne [kuchenki], elektryczne suszarki 
do odzieży, elektryczne urządzenia do ogrzewania pomiesz-
czeń do celów domowych, elektryczne żarówki fluorescen-
cyjne, elementy grzewcze, gazowe instalacje centralnego 
ogrzewania, gazowe podgrzewacze wody, gazowe urządze-
nia do ogrzewania pomieszczeń, klimatyzatory, kocioł opala-
ny olejem, kolektory słoneczne do celów grzewczych, kolek-
tory energii słonecznej do ogrzewania, kolektory słoneczne 
z rurowym systemem odprowadzania ciepła [wymienniki 
ciepła], kotły do centralnego ogrzewania, kotły do instalacji 
grzewczych, kotły, kotły gazowe do centralnego ogrzewania, 
kotły gazowe do zaopatrywania domu w ciepłą wodę, kotły 
grzewcze, kotły jako części instalacji centralnego ogrzewania, 
kuchenki gazowe i elektryczne, kuchenny sprzęt elektryczny, 
lodówki, lodówko-zamrażarki, okapy wentylacyjne do kuch-
ni, oprawy oświetleniowe, oświetlenie elektryczne, panele 
słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, piekarniki, pompy 
ciepła, suszarki bębnowe do suszenia na gorąco, świetlówki, 
urządzenia chłodnicze, urządzenia do gotowania, podgrze-
wania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, urządzenia 
grzewcze zasilane energią słoneczną, urządzenia i instalacje 
oświetleniowe, urządzenia i instalacje grzewcze, urządzenia 
klimatyzacyjne, urządzenia oświetleniowe LED, urządzenia 
oświetleniowe z organicznymi diodami elektroluminescen-
cyjnymi (OLED), zamrażarki, żarówki oświetleniowe LED, ża-
rówki oświetleniowe, urządzenia zasilające kotły grzewcze, 
19 okna dachowe nie z metalu, okna dachowe wykonane 

z tworzyw sztucznych, dachowe naświetla półkoliste [okna] 
z materiałów niemetalowych, drzwi drewniane, okna szkla-
ne, okna niemetalowe, okna winylowe, okna skrzynkowe nie-
metalowe, okna żaluzjowe niemetalowe, niemetalowe okna 
świetlikowe do budynków.

(210) 477711 (220) 2017 10 16
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS 

GDAŃSK-OLIWA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) OPTISPED

(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania], programy komputerowe nagrane, programy 
sterujące komputerowe, nagrane.

(210) 477713 (220) 2017 10 16
(731) PRZYBYSZ BEATA, Warszawa
(540) ZBROSTAL

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 stal stopowa, stal spawalnicza, stal platero-
wana, stal nierdzewna, stal powlekana, stal powlekana, stal 
prętowa, stal walcowana, stal profilowa, stal obręczowa, kon-
strukcje stalowe, kominy stalowe, szyny stalowe, kątowniki 
stalowe, okucia stalowe, taśma stalowa, liny stalowe, kraty 
stalowe, łańcuchy stalowe, stal w zwojach, wyroby ze stali, 
odlewy stalowe [półobrobione], blacha stalowa cienka, ką-
towniki stalowe metalowe, stalowe materiały budowlane, 
stal w postaci drągów, stal w postaci arkuszy, stal w postaci 
płyt, lutowie do stali nierdzewnej, ramy stalowe do budyn-
ków, bębny stalowe [sprzedawane puste], pręty stalowe 
z otworem, rury i rurki ze stali, drut ze stali stopowej [nieelek-
tryczny], modułowe, prefabrykowane, stalowe szkielety kon-
strukcji, metale nieszlachetne i ich stopy w tym stal nierdzew-
na, rozgałęzienia rur metalowe łącznie z tymi ze stopów stali 
i tytanu, połączenia z metalu do rur łącznie z tymi ze stopu 
stali i tytanu (Ti), zawory z metalu (inne niż części maszyn), 
w tym ze stopów stali i tytanu, 35 doradztwo biznesowe, ob-
sługa administracyjna firm na zlecenie, doradztwo związane 
z audytem, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania 
rozwoju, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradz-
two w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo dotyczące 
korporacyjnej struktury firm, doradztwo w zakresie analizy 
biznesowej, doradztwo w zakresie administrowania dzia-
łalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie strategii dla 
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie organizacji i zarzą-
dzania przedsiębiorstwami, doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, pośrednictwo 
w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo 
w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo 
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, 36 doradz-
two dotyczące kredytów, doradztwo finansowe dotyczące 
inwestycji, 37 prace budowlane w zakresie konstrukcji stalo-
wych, 39 transport lądowy, transport cysternami, transport 
kontenerów, transport żywności, transport żywności, trans-
port odpadów, transport pasażerski, transport ładunków, 
usługi transportowe, organizacja transportu, 40 cięcie stali, 
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polerowanie stali nierdzewnej, usługi czyszczenia stali nie-
rdzewnej, obróbka cieplna i nakładanie powłok na stal, usługi 
z zakresu zbrylania materiałów stałych.

(210) 477714 (220) 2017 10 16
(731) PASO-TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) Baby Boom

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 testy ciążowe (chemiczne preparaty do dia-
gnozowania ciąży).

(210) 477715 (220) 2017 10 16
(731) J&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) PROCEDER

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato-
wania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, au-
tomaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gasze-
nia ognia, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne.

(210) 477762 (220) 2017 10 16
(731) KARGOL KONRAD MACIEJ HERBIO, Kraków
(540) HERBIO

(531) 29.01.12, 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
antyperspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe płyny 
do podłóg aromaty [olejki eteryczne], aromaty do ciast (olejki 
eteryczne), aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty 
do żywności w postaci olejków eterycznych, balsamy do ce-
lów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycz-
nych, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosme-
tyczne, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, 
bursztyn [wyroby perfumeryjne], chemiczne produkty 
do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], chus-
teczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasą-
czone preparatami do usuwania makijażu, cytrynowe olejki 
eteryczne, detergenty, inne niż do użytku w procesach pro-
dukcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoran-
ty dla ludzi i zwierząt, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrak-
ty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące 

przed promieniowaniem słonecznym, esencja badianowa, 
esencja mięty [olejek eteryczny], esencje eteryczne, etui 
na szminkę, farby do brody, farby do włosów, javelle (woda -,) 
kamień ałun [środek ściągający], kleje do celów kosmetycz-
nych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje 
do przymocowywania sztucznych włosów ,kora mydłoki 
(kwilai) do prania, kosmetyki, kosmetyki dla zwierząt, kosme-
tyki do brwi kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielę-
gnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy 
wybielające do skóry, lakier do włosów, lakiery (środki 
do usuwania -), lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mie-
szaniny zapachowe potpourri, mięta do wyrobów perfume-
ryjnych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, 
mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, 
mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła przeciwpotowe 
do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło 
migdałowe, naklejane ozdoby do paznokci, neutralizatory 
do trwałej ondulacji, odżywki do włosów, oleje czyszczące, 
olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, 
olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek 
terpentynowy [preparat odtłuszczający], olejki do celów ko-
smetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, 
olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, ołów-
ki do brwi, papier do polerowania, paski odświeżające od-
dech, paski wybielające zęby, piżmo [wyroby perfumeryjne], 
płukanki do oczu, nie do celów medycznych, płyny do czysz-
czenia przedniej szyby samochodowej, płyny do pielęgnacji 
włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, 
płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub 
dezodoryzacji, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady 
do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny do czyszcze-
nia, preparaty antystatyczne do celów domowych, prepara-
ty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakija-
żu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty 
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory 
toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty 
do kręcenia włosów, preparaty do nadawania połysku, pre-
paraty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, inne niż 
do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty do pielę-
gnacji paznokci, preparaty do polerowania protez denty-
stycznych, preparaty do prania, preparaty do prania che-
micznego, preparaty do prostowania włosów, preparaty 
do samoopalania [kosmetyki], preparaty do wywabiania 
plam, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe 
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty ściągają-
ce do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, produkty 
do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, 
przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, saszetki zapachowe 
do bielizny, soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybielają-
ca, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole wybie-
lające, suche szampony, szampony, szampony dla zwierząt 
[nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwie-
rząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], ście-
reczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki czysz-
czące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące 
do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zę-
bów, środki do namaczania prania, środki do polerowania 
podłóg i mebli, środki odświeżające powietrze [zapachowe], 
talk kosmetyczny, terpeny [olejki eteryczne], tłuszcze 
do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów 
kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina 
kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda per-
fumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, wy-
bielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, zestawy 
kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu, inne 
niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, 5 aero-
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zole chłodzące do celów medycznych, antybakteryjne środki 
do mycia rąk, antyseptyki, balsamiczne preparaty do celów 
medycznych, balsamy do użytku medycznego, bandaże 
opatrunkowe, białkowe suplementy diety, biologiczne pre-
paraty do celów medycznych, błonnik pokarmowy, borowi-
na do kąpieli, borowina lecznicza,  chusteczki nasączane 
płynami farmaceutycznymi, cukier do celów medycznych, 
czopki, detergenty do celów medycznych, dezodoranty, 
inne niż dla ludzi lub zwierząt, dietetyczna żywność przysto-
sowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przysto-
sowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przy-
stosowane do celów medycznych, ekstrakty roślinne 
do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów 
medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], enzymy 
do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, 
eukaliptus do celów farmaceutycznych, gaza opatrunkowa, 
gazy do celów medycznych, gąbka do ran, gliceryna do celów 
medycznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, guma 
do celów medycznych, guma do żucia do celów medycz-
nych, herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbaty 
ziołowe do celów leczniczych, intymne preparaty nawilżają-
ce, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycz-
nych, jodyna, kadzidełka do odstraszania owadów, kamfora 
do celów medycznych, kauczuk do celów dentystycznych, 
kleje chirurgiczne, kleje do protez dentystycznych, kolagen 
do celów medycznych, kolcorośl lekarska [sarsaparilla] do ce-
lów medycznych, kompresy, koper włoski do celów medycz-
nych, kora do celów farmaceutycznych, korzenie lecznicze, 
lakier dentystyczny, lecytyna do celów medycznych, leczni-
cze płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, 
lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, 
lecznicze suche szampony, lecznicze szampony dla zwierząt 
domowych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, lekar-
stwa przeciw zaparciom, leki dla ludzi, leki do celów stoma-
tologicznych, leki pomocnicze [wspierające] do celów me-
dycznych, leki wzmacniające, liofilizowana żywność 
przystosowana do celów medycznych, lukrecja do celów 
farmaceutycznych, majtki chłonne dla osób cierpiących 
na inkontynencję, majtki higieniczne, maści do celów farma-
ceutycznych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, mate-
riały opatrunkowe, medyczne, mazidła, mąka do celów far-
maceutycznych, mąka z siemienia lnianego do celów 
farmaceutycznych, mentol, mięta do celów farmaceutycz-
nych, mineralne suplementy diety, mleczko pszczele do ce-
lów farmaceutycznych, mleko migdałowe do celów farma-
ceutycznych, mleko w proszku dla niemowląt, mydła 
antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, na-
lewki do celów medycznych, napary lecznicze, napoje stoso-
wane w lecznictwie, odżywcze suplementy diety, okłady, 
okłady gorczycowe, okrągłe podkładki na odciski stóp, olej 
gorczycowy do celów medycznych, olej rycynowy do celów 
medycznych, olejek kamforowy do celów medycznych, ole-
jek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek z ko-
pru do celów leczniczych, olejki lecznicze ,pastylki do ssania 
do celów farmaceutycznych, pieluchomajtki dziecięce pielu-
chy dla osób cierpiących na inkontynencj,ę pieluszki dla nie-
mowląt, plastry plastry do celów medycznych, płótno opa-
trunkowe do celów medycznych, płyny do celów 
farmaceutycznych, płyny do płukania jamy ustnej do celów 
medycznych, płyny do przemywania oczu, płyny do prze-
mywania pochwy do celów medycznych, podpaski higie-
niczne, pomady do celów medycznych, preparaty chemicz-
ne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne 
do celów medycznych, preparaty chemiczne do diagnozo-
wania ciąży, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, prepara-
ty do irygacji do celów medycznych, preparaty do kąpieli 
do celów medycznych, preparaty do leczenia trądziku, pre-

paraty do odświeżania powietrza, preparaty enzymatyczne 
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry preparaty farmaceu-
tyczne przeciw łupieżowi preparaty fitoterapeutyczne 
do celów medycznych, preparaty leczące wszawicę [pediku-
licydy], preparaty lecznicze na porost włosów, preparaty me-
dyczne do odchudzania, preparaty na bazie wapna do ce-
lów farmaceutycznych, preparaty na hemoroidy, preparaty 
na odmrożenia, preparaty nutraceutyczne do celów tera-
peutycznych lub medycznych, preparaty organoterapeu-
tyczne, preparaty przeciw moczeniu się, preparaty przeciw 
oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, pre-
paraty przeciwpasożytnicze, preparaty rozszerzające oskrze-
la, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty witamino-
we, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, 
preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, 
propolis do celów farmaceutycznych, siemię lniane do celów 
farmaceutycznych, soda oczyszczona do celów farmaceu-
tycznych, sole do celów medycznych, sole do kąpieli do ce-
lów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, sole potasowe 
do celów medycznych, sole sodowe do celów medycznych, 
suplementy diety, suplementy diety dla zwierząt, suplemen-
ty diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające 
białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy 
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glu-
kozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy die-
ty zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające 
lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, 
suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety 
zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek 
kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, suro-
wice, syropy do użytku farmaceutycznego, szampony leczni-
cze, szampony przeciw wszom, środki bakteriobójcze, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyj-
ne do toalet chemicznych, środki lecznicze przeciw poceniu 
się, środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, środki na odci-
ski, środki nasenne, środki odkażające, środki odstraszające 
owady, środki przeciw pasożytom, środki przeciw zrogowa-
ceniom, środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, 
środki przeciwrobacze, środki przeczyszczające, środki ścią-
gające do celów medycznych, środki trawienne do celów 
farmaceutycznych, środki uspakajające, środki uspokajające, 
środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki 
wspomagające odchudzanie, tabletki wspomagające opala-
nie, tabletki zmniejszające apetyt, tampony, terpentyna 
do celów farmaceutycznych tran waciki do celów medycz-
nych wata antyseptyczna wata aseptyczna wata do celów 
medycznych, wazelina do celów medycznych, woda meliso-
wa do celów farmaceutycznych, woda morska do kąpieli 
leczniczych, woda termalna, woda utleniona do celów me-
dycznych, wody mineralne do celów medycznych, wosk 
dentystyczny, wyciągi z chmielu do celów farmaceutycz-
nych, wywary do celów farmaceutycznych, zioła do palenia 
do celów medycznych, zioła lecznicze, żywność dla nie-
mowląt żywność homogenizowana przystosowana do ce-
lów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana 
do celów medycznych, 35 usługi reklamy, promocji oraz 
sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem sie-
ci komputerowej i Internetu takich artykułów jak: żywność, 
żywność ekologiczna, żywność tradycyjna, kosmetyki, ko-
smetyki naturalne oraz artykuły do pielęgnacji, detergenty 
naturalne, preparaty ziołowe w tym kremy, lotiony, olejki 
i balsamy, suplementy diety i odżywki, miody, zioła lecznicze, 
mieszanki ziół, nalewki ziołowe do celów leczniczych, syropy 
lecznicze, maści ziołowe do celów leczniczych, kremy zioło-
we do celów leczniczych, herbaty, herbaty lecznicze, proszki 
lecznicze, proszki lecznicze przeciwbólowe, proszki leczni-
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cze na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu, leki, preparaty 
farmaceutyczne, materiały opatrunkowe, artykuły higienicz-
ne, substancje odżywcze do celów leczniczych, substancje 
dietetyczne dla celów leczniczych, żywność dla niemowląt, 
usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży hurtowej i detalicz-
nej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu: 
specjalistycznych produktów pszczelich i roślinnych, miodu, 
produktów farmaceutycznych, suplementów diety, olejków 
antyseptycznych i przeciwzapalnych, żywności organicznej, 
żywności dla wegan i wegetarian, soków, napojów, kosmety-
ków organicznych, naturalnych kosmetyków, dermokosme-
tyków, produktów propolisowych, propolisu pszczelego 
(kitu pszczelego), przypraw, syropów, ekologicznych środ-
ków czystości, środków czyszczących biodegradowalnych, 
mydeł i kostek do mycia, paszy dla zwierząt, czekolad, zgru-
powanie na rzecz osób trzecich różnych towarów i usług po-
zwalające na swobodnie ich oglądanie i nabywanie w zakre-
sie: dietetycznych substancji do celów medycznych, 
preparatów farmaceutycznych, odżywek, mineralnych do-
datków do żywności, preparatów witaminowych, odżywek 
wzmacniających zawierających preparaty para farmaceu-
tyczne stosowanych profilaktycznie i dla rekonwalescentów, 
preparatów medycznych do odchudzania i utrzymania syl-
wetki, suplementów diety, artykułów spożywczych, tury-
stycznych, sportowych, telekomunikacyjnych, informatycz-
nych, medycznych, do celów dydaktycznych, urządzeń 
do transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, nośników 
danych, płyt oraz dysków z nagraniami, reklama i promocja 
sprzedaży dotycząca towarów i usług oferowanych i zama-
wianych drogą telekomunikacyjną lub elektroniczną, rekla-
ma, w tym reklama radiowa i telewizyjna, dokumentacja re-
klamowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, dostarczanie 
oraz wynajem czasu i miejsca reklamowego i na ogłoszenia 
we wszystkich środkach przekazu, powyższe usługi również 
dostarczane on-line z elektronicznych lub komputerowych 
baz danych lub Internetu, materiały reklamowe, publiko-
wanie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, bezpośrednia reklama on-line w sieci kom-
puterowej, dystrybucja towarów w celach reklamowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, dystrybucja reklam, marketing, 
w tym marketing bezpośredni, wspieranie sprzedaży, do-
radztwo w zakresie zbytu i zakupu, pośrednictwo w umo-
wach kupna i sprzedaży towarów, także odpłatne wykony-
wanie usług, zwłaszcza przyjmujących postać danych, 
tekstu, obrazu i/lub dźwięku przy zastosowaniu sieci kompu-
terowych, realizacja przedsięwzięć handlowych na rzecz 
osób trzecich, w szczególności w połączeniu z usługami on-
-line, odpłatne, czasowe odstąpienie urządzeń do przetwa-
rzania danych, dostarczanie interaktywnego panelu infor-
macyjnego do dystrybucji, promocji, sprzedaży, odsprzedaży 
rzeczy poprzez sieć elektroniczną, bezpośrednia usługa za-
mawiania prezentów za pośrednictwem komputera, wysta-
wy, prezentacje handlowe on-line przy zastosowaniu sieci 
komputerowych, usługi teleshoppingu i homeshoppingu, 
promocja, reklama i marketing on-line stron internetowych, 
prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, 
prowadzenie katalogów towarów i usług, usługi doradcze 
w zakresie organizacji i zarządzania z lub bez pomocy elek-
tronicznych baz danych, opracowywanie, projektowanie 
i umieszczanie elektronicznych billboardów, usługi zawiera-
jące nagrywanie, transkrypcję, transformację, kompozycję, 
kompilację informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu 
elektronicznym, subskrypcja gazet elektronicznych, usługi 
domu towarowego i/lub wysyłkowego, także świadczone 
on-line, także za pośrednictwem Internetu, komputerowe 

bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwa-
nie w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej w związku z suplementami diety, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakre-
sie artykułów kosmetycznych.

(210) 477765 (220) 2017 10 16
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) VITOLE
(510), (511) 5 środki sanitarne do celów medycznych, żyw-
ność dietetyczna i substancje przystosowane do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, 
odżywcze suplementy diety.

(210) 477772 (220) 2017 10 17
(731) DŁUGOSZ ANDRZEJ P.P.H.U. PROELITE, Łask
(540) RedNOX

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania.

(210) 477831 (220) 2017 10 17
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) acidolac DENTIFIX

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.14, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 5 środki sanitarne do celów medycznych, żyw-
ność dietetyczna i substancje przystosowane do celów me-
dycznych, suplementy diety dla ludzi, odżywcze suplementy 
diety.

(210) 477833 (220) 2017 10 17
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) acidolac DENTIFIX KiDS

(531) 29.01.15, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 5 środki sanitarne do celów medycznych, żyw-
ność dietetyczna i substancje przystosowane do celów me-
dycznych, suplementy diety dla ludzi, odżywcze suplementy 
diety.

(210) 477834 (220) 2017 10 17
(731) LAWYER LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
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(540) LAWYER LINE

(531) 29.01.12, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 41 edukacja prawna, szkolenia z zakresu świad-
czenia usług prawnych, szkolenia biznesowe, usługi edukacji 
biznesowej, usługi konsultacyjne w zakresie edukacji bizne-
sowej, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, mediacja [usłu-
gi prawne], usługi rejestracyjne (prawne), prawne administro-
wanie licencjami, usługi informacji prawnej, usługi wsparcia 
prawnego, licencjonowanie oprogramowania komputero-
wego [usługi prawne], profesjonalne konsultacje prawne 
dotyczące franchisingu, usługi prawne w zakresie mediacji, 
rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], doradztwo 
prawne w dziedzinie opodatkowania, porady prawne i za-
stępstwo procesowe, monitorowanie znaków towarowych 
[usługi prawne], licencjonowanie praw autorskich [usługi 
prawne], porady prawne w zakresie franchisingu, licencjono-
wanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne], licencjono-
wanie znaków towarowych [usługi prawne], licencjonowanie 
baz danych [usługi prawne], usługi w zakresie pomocy praw-
nej, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi prawne 
dotyczące praw własności intelektualnej, usługi prawne do-
tyczące nabywania własności intelektualnej, usługi prawne 
dotyczące rejestracji znaków towarowych, usługi prawne 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, licen-
cjonowanie programów radiowych i telewizyjnych [usługi 
prawne], usługi prawne związane z licencjonowaniem praw 
autorskich, licencjonowanie patentów i zastosowań paten-
towych [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych 
z filmami [usługi prawne], doradztwo prawne związane 
z prawami własności intelektualnej, usługi doradcze związa-
ne z prawami konsumenta [doradztwo prawne], usługi w za-
kresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], 
usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi 
prawne], licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju [usługi 
prawne], usługi prawne świadczone w związku z procesa-
mi sądowymi, usługi prawne związane z eksploatacją praw 
własności intelektualnej, licencjonowanie praw związanych 
z produkcjami wideo [usługi prawne], usługi prawne związa-
ne z wykorzystywaniem praw do transmisji, licencjonowanie 
praw związanych z produkcjami audio [usługi prawne], usłu-
gi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, licen-
cjonowanie praw związanych z produkcjami telewizyjnymi 
[usługi prawne], usługi licencjonowania związane z produk-
cją towarów [usługi prawne], licencjonowanie praw związa-
nych z wykorzystywaniem zdjęć [usługi prawne], doradztwo 
prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, 
udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji opro-
gramowania, monitorowanie praw własności intelektualnej 
do celów doradztwa prawnego, usługi monitorowania zna-
ków towarowych do celów doradztwa prawnego, usługi 
prawne związane z eksploatacją praw autorskich do dru-
ków, usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich 
do filmów, licencjonowanie praw własności przemysłowej 
i praw autorskich [usługi prawne], usługi prawne związane 
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi licencjono-
wania związane z prawami do przedstawień [usługi prawne], 

licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie 
praw autorskich [usługi prawne], licencjonowanie praw wła-
sności intelektualnej w dziedzinie znaków towarowych [usłu-
gi prawne], usługi prawne w zakresie procedur związanych 
z prawami własności przemysłowej, usługi prawne związa-
ne z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw au-
torskich, eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa 
autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi prawne], usługi 
prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kon-
trolowania i udzielania praw licencyjnych, rejestracja nazw 
domen w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sie-
ci komputerowej [usługi prawne], usługi prawne w zakresie 
negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami 
własności intelektualnej, usługi prawne związane z zarządza-
niem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wy-
korzystywaniem tych praw, usługi prawne związane z wyko-
rzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami 
filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, usługi praw-
ne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich 
do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i mu-
zycznych, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności 
przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie 
na rzecz osób trzecich [usługi prawne], pomoc prawna 
przy tworzeniu umów, usługi asystentów prawnych, usługi 
radców prawnych, dostarczanie informacji prawnych, spo-
rządzanie ekspertyz prawnych, organizowanie świadczenia 
usług prawnych, badanie stanu prawnego nieruchomości, 
pośrednictwo w procedurach prawnych, udzielanie informa-
cji dotyczących usług prawnych, udzielanie opinii prawnych 
przez ekspertów, badania [wyszukiwanie] w zakresie infor-
macji prawnych, udzielanie informacji związanej ze sprawa-
mi prawnymi, doradztwo w zakresie aspektów prawnych 
franszyzy, usługi w zakresie przygotowywania dokumen-
tów prawnych, doradztwo związane z osobistymi sprawami 
prawnymi, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagad-
nień prawnych, usługi informacyjne w odniesieniu do kwe-
stii prawnych, usługi badań prawnych i sądowych w dziedzi-
nie własności intelektualnej, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych.

(210) 477835 (220) 2017 10 17
(731) GRYKO PIOTR, Warszawa
(540) 

(531) 02.01.08, 02.01.23, 18.01.21
(510), (511) 39 usługi w zakresie rejsów na jachtach, usługi 
czarterowania jachtów i łodzi, czarterowanie jachtów, czar-
terowanie jednostek pływających, jachtów, statków, łodzi 
i pojazdów wodnych, wypożyczanie żaglówek, 41 szkolenia 
żeglarskie, organizacja zawodów żeglarskich, organizacja re-
gat jachtowych, organizowanie wyścigów łodzi żaglowych.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1

1 455578, 464314, 472382, 474726, 475439, 475440, 475444, 476528, 477397, 477449

2 464314, 474726, 475439, 475440, 475444

3 455578, 464314, 472454, 472490, 472589, 475504, 475571, 476161, 476166, 476167, 476174, 476215, 476218, 
476219, 476221, 476887, 476901, 477327, 477390, 477704, 477762, 477772

4 464314, 475439, 475440, 475444, 477056, 477620

5 455578, 464314, 469802, 472454, 475504, 476161, 476166, 476167, 476174, 476215, 476218, 476219, 476221, 
476490, 476887, 476894, 477317, 477348, 477383, 477411, 477414, 477417, 477714, 477762, 477765, 477831, 
477833

6 472860, 474726, 477045, 477061, 477064, 477065, 477067, 477068, 477071, 477072, 477073, 477620, 477710, 
477713

7 464314, 471575, 471578, 476932, 476937, 476938, 476939, 477710

8 472490, 475504

9 468891, 469912, 471575, 471578, 471876, 472000, 472776, 472860, 473267, 473320, 475548, 476878, 476880, 
476932, 476937, 476938, 476939, 477048, 477056, 477234, 477242, 477244, 477249, 477258, 477301, 477313, 
477379, 477418, 477690, 477710, 477711, 477715

10 469802, 471278, 477290

11 471575, 471578, 471862, 472490, 472860, 475504, 477081, 477301, 477710

12 474860

14 477369

16 458934, 471862, 472589, 472776, 473869, 474726, 475548, 475935, 476543, 476840, 476866, 476887, 477317, 
477333, 477379, 477389, 477414, 477432, 477686

17 475439, 475440, 475444

18 472589, 476181, 476887, 477343, 477409, 477691

19 471846, 472860, 474303, 475439, 475440, 475444, 477045, 477061, 477064, 477065, 477067, 477068, 477071, 
477072, 477073, 477081, 477620, 477710

20 471278, 473399, 476887

21 471278, 475548, 476887, 477343

24 471278, 476887, 477317, 477343, 477414

25 471278, 471831, 472589, 473871, 475548, 476181, 476516, 476854, 476867, 476869, 476933, 477035, 477066, 
477317, 477327, 477333, 477335, 477343, 477353, 477376, 477409, 477414, 477430, 477478, 477479, 477686, 
477715

28 458934, 471278, 471580, 471876, 472589, 472776, 475548, 476421, 476436, 476887, 477234, 477242, 477244, 
477249, 477254, 477258, 477333, 477686

29 472064, 476920, 476995

30 468542, 471862, 472064, 475760, 475842, 475843, 475844, 475845, 475846, 475847, 476058, 476892, 476995, 
477385

31 477262, 477263

32 475134, 475147, 475148, 475986, 476840, 477456, 477463

33 469146, 469147, 472416, 476243

34 475118
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1 2

35 468509, 469802, 469912, 471278, 471580, 471831, 471862, 471976, 471977, 472454, 472860, 473189, 473320, 
473399, 473869, 473871, 474726, 474839, 475439, 475440, 475444, 475541, 475543, 475548, 475568, 475605, 
475935, 476181, 476543, 476712, 476840, 476852, 476866, 476878, 476920, 476936, 476978, 476983, 477023, 
477045, 477048, 477061, 477064, 477065, 477067, 477068, 477071, 477072, 477073, 477239, 477245, 477247, 
477282, 477313, 477327, 477333, 477376, 477379, 477405, 477407, 477418, 477430, 477432, 477485, 477488, 
477620, 477713, 477762

36 471976, 471977, 472860, 475548, 476393, 476535, 476683, 476932, 476937, 476938, 476939, 476964, 476983, 
477056, 477059, 477428, 477713

37 459908, 468891, 471846, 472860, 473320, 474860, 475548, 477081, 477164, 477246, 477713

38 468891, 469912, 473320, 475548, 476543, 476866, 477239, 477245, 477247, 477333, 477418

39 469802, 472860, 475273, 475274, 475548, 476393, 476414, 476535, 476964, 476972, 477246, 477456, 477463, 
477620, 477713, 477835

40 472860, 473399, 473869, 474726, 477713

41 459908, 468509, 469912, 471828, 471876, 471976, 471977, 472014, 472589, 473189, 473294, 474839, 474860, 
475273, 475274, 475541, 475543, 475935, 476393, 476543, 476840, 476866, 476972, 476983, 477023, 477239, 
477245, 477247, 477251, 477313, 477327, 477333, 477418, 477432, 477485, 477488, 477715, 477834, 477835

42 468509, 468891, 471976, 471977, 472860, 473294, 473320, 475541, 475543, 476393, 476878, 476936, 476983, 
477023, 477056, 477307, 477399, 477405, 477407, 477418

43 459908, 471876, 475548, 475568, 475605, 475935, 476533, 476964, 476972, 477036, 477279, 477485, 477488

44 469802, 472860, 473189, 473294, 476393, 476903, 477282, 477395, 477422

45 468509, 469912, 471976, 471977, 473189, 476683, 476983, 477834



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

# Jestem Fachowcem Polbruk 471846

#ITSTIME 476854

„KOTWALK” 477327

14 DAYS EFFECT NEUROPEPTYD  
BIO-GENETIC G3 476218

3D MAGIC 458934

AA C INFUSION 476221

AA C-IN POWER 476219

AA I love you Baby 476167

AA I Love you Mommy 476166

AA lip tint 476215

ACH ! NA ZDROWIE 477379

acidolac DENTIFIX KiDS 477833

acidolac DENTIFIX 477831

ACTILIT 477411

ACTION TOWN 472776

AGGRESSIVE COURT EQUIPMENT A.C.E 477376

AKABANGA 476995

ALKANDORA FASHION SHIRTS 476933

All-stick 473869

ALTAR WINE VINO DE MISA  
WINO MSZALNE Christus Rex Vinum Missae 472416

AMOORA LEBANESE GOURMET 475605

APA 472000

Baby Boom 477714

Baby.pl 471278

Bambino lovely baby 477317

Bambino lovely baby 477414

Basket BAR 476533

BELINE 477048

BellaCasa.co 473399

Benefit Solution Group 477485

BFPconceptLab biznes finanse prawo 476978

Bratex Compensation Pocket 477067

Bratex Dach Numer Jeden 477045

Bratex Deker Punkt 477073

Bratex Easy-Drill 477071

Bratex Max-Flow 477072

Bratex Quality Performance 477061

Bratex Seam-Lock 477064

Bratex Step-Mont 477065

Bratex Vello 477068

BS BENEFIT SOLUTION GROUP 477488

C En Casa Premium Real Estate 477428

cardioplus 477417

CASINO WarsaW 471876

Chwila zapomnienia 472064

cozydog 476887

Credit Royal 476683

Dermilen 477390

DOMOWA KUCHNIA KRESOWA 459908

ECO - PLON VOLCANIC MINERALS 477397

EMPRESSIA 476936

ENSILAGE 472382

Estetican 477422

euro top ten POLSKA 477710

evamsti 477430

FABRYKA DIAMENTÓW 477282

FIRE QUEST NA TROPIE PRZYGODY 477254

FOCUSCLINIC 476903

FOSFOMETOL 477383

Freaky Boys 477313

Fundacja Koźmińskich 472014

GAST 477478

gllaser 476880

GOOD COFFEE IS A HUMAN RIGHT 471862

GRAFIKUS GRAFI-PRODUCT 474726

Growcode 476878

Gwiazda wśród słodyczy 477385

Herbal Beverage Classic UP&GO  
KOMBUCHA NAPÓJ HERBACIANY  
Delikatnie Gazowany 475148

Herbal Beverage Jagody Acai & Goji UP&GO  
KOMBUCHA NAPÓJ HERBACIANY  
Delikatnie Gazowany 475147

Herbal Beverage Schizandra&Rowan UP&GO  
KOMBUCHA NAPÓJ HERBACIANY  
Delikatnie Gazowany 475134

HERBIO 477762

HIGHLANDER 471831

HYDRO CONTROL 475439

imperius 477056

Impresje 476892

INNVENTO 471976

InnVento 471977

JAIL BREAK WIELKI SKOK 477258

Jarzębiak JAWORZAŃSKI Rowanberry Vodka  
Jarzębiak charakteryzuje się pomarańczową  
barwą oraz słodkim smakiem i delikatną  
nutą cierpkości charakterystyczną dla  
owoców jarzębiny. 469147

JAZZ FORUM 475935
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Jurajskie Centrum Onkologii Wojewódzki  
Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi  
Panny w Częstochowie 476393

K 476840

KaliCard+ 476894

kgm 477620

KOPERNIK TORUŃ od 1763 # CHRUPNIJ  
KRATKĘ CIA? CHA! TAAAKIE OWO-COWE!  
CIASTECZKA Z NADZIENIEM MOCNO  
OWOCOWYM MORELA 475843

KOPERNIK TORUŃ od 1763 # CHRUPNIJ  
KRATKĘ CIA? CHA! TAAAKIE OWO-COWE!  
CIASTECZKA Z NADZIENIEM MOCNO  
OWOCOWYM WIŚNIA 475842

KOPERNIK TORUŃ od 1763 BAGATELKA  
O! WOCOWA CZARNA PORZECZKA  
WIĘCEJ OWOCOWEGO NADZIENIA 475846

KOPERNIK TORUŃ od 1763 BAGATELKA  
O! WOCOWA JABŁKO Z CYNAMONEM  
WIĘCEJ OWOCOWEGO NADZIENIA 475847

KOPERNIK TORUŃ od 1763 BAGATELKA  
O! WOCOWA TRUSKAWKA WIĘCEJ  
OWOCOWEGO NADZIENIA 475845

KOPERNIK TORUŃ od 1763 CHRUPNIJ  
KRATKĘ CIA? CHA! TAAAKIE OWO-COWE!  
CIASTECZKA Z NADZIENIEM MOCNO  
OWOCOWYM POMARAŃCZA 475844

L Limes Bank Spółdzielczy 477059

La Loca... by lid-ma-r 476516

LAWYER LINE 477834

LE MOULIN BLANC CALVADOS 469146

LEDEXA 477301

LEGENDS of ARABIA 475568

LESS 4 AGE by OCEANIC 476161

Less4Age 476174

LoveLas 477432

M MANDEE 477690

M otomagazyny 476535

m Soft 477307

MAGMA SPEDYCJA 476414

Maskotkowo.pl 476436

Masuria Spring 477463

Mateo Słodki Świat 475760

Mazuraqua MobiCan 477456

MĄDRY GRZYB 455578

MEDukacja 473294

MiaMi 475986

MO ARCHITEKCI 477023

moje doładowania energetyczne 476937

moje karty 476932

moje płatności 476938

moje rachunki ZŁ 476939

MOJEBIURO24.PL 477405

musicgo 469912

My love 477704

mylaQ 475504

N’AIN 477035

neverland 477343

NF 476867

NOTTE 473320

OBUD 477164

onas: 476983

OPERTOWSKI TRANSPORT - SPEDYCJA - SERWIS 477246

OPTISPED 477711

OVO 477262

P POL-LUX 477066

PASEJO 477399

Peter Stuyvesant 475118

PIANO ROUGE Restaurant Bar Live Music 477036

pina 477409

PLIX POLISH INTERNET EXCHANGE 468891

POLCALC WAPNO HYBRYDOWE 477449

Polfa Consumer Healthcare 469802

POLSKA WÓDKA PRODUKT ZGODNY  
Z DEFINICJĄ GWARANCJA POLISH VODKA  
ASSOCIATION 476243

POLSKIE SZKOŁY INTERNETOWE LIBRATUS 475543

Prezentmarzeń 476972

PROCAM ANTYPIANA PRO+ 476528

PROCEDER 477715

PROLOGUE RESTAURACJA & BAR 477279

PROMONT GROUP 477081

PROSTE PYTANIE 477239

PSZCZÓŁKA. POLSKIE SŁODYCZE DLA CIEBIE 476058

RADOŚĆ Z KAŻDEJ CHWILI 477418

RedNOX 477772

RGL 477691

Rycerka, Nella 472589

S K B 472860

Santic 476869

SCHIEDEL masa uszczelniająca SKD 474303

SHINE BLOW BAR 477395

shrum it 468509

sievert 475444

Silesia Farm 472454

SOLID 477263

solvetusan 477348

SPIN TO SING RULETKA TALENTÓW RULETA  
TALENTU RULETA TALENTOV 477242

Stajnia Zielony Koń 473189

STOP & GO WYŚCIG AGENTÓW 477244

Stop & Go 477249

Stylistic salon system 472490

Suchar Codzienny 477333

SuperBus.COM 475548
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SZKOŁA CZARODZIEJÓW 475273

SZKOŁA TROPICIELI 475274

TAMA STOWARZYSZENIE NA RZECZ  
DEMOKRACJI 476852

TERAZ JA 477245

TIME2THINK 476964

tołpa: intima. 475571

TOP OF THE TOP Sensation Coffee  
ONE IN A MILLION 468542

TRAVELEK 476490

TRICK 3D 476421

TT TT TECHNOLOGY 471578

ucos 477290

UMTZ UMTZ 477335

V.O.R 475440

Vanuki 477353

VetPlan 476712

VIRONA 477479

VITO 473267

VITOLE 477765

VIZARD men’s fashion 473871

WARSAW BOOK SHOW 476866

WARSZAWSKA LALA 1998 PLNY 476181

Warszawska OPERA Kameralna 471828

WENA CHEM 464314

WFIRMA.PL 477407

Wielki skok 477234

więc jak ? 477247

WTK WARSAW BOOK FAIR 476543

Wülstarin 476901

www.drukinadzis.pl 477389

WYPIECZONE z Wadowic 476920

Zatora 471580

ZBROSTAL 477713

Zdrowie na Szpilkach 474839

ZMOTORYZOWANI 471575

Żaba Hela 477686



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.

929982 Sano (2017 05 08)
CFE: 27.05.01 31

944604 (2017 09 05)
CFE: 28.05.00 29

1019096 HERBAMEDICUS (2017 09 05) 3
1029252 Aniston (2017 09 05)

CFE: 27.05.01 14, 25
1104084 elektrum (2017 09 07)

CFE: 26.15.01 35, 40, 41, 42
1127854 elektrum (2017 09 07)

CFE: 26.15.01 4
1371460 URBAN SKIN (2017 05 20, 2017 04 13) 3
1371461 AMFRA (2017 07 10, 2017 06 22) 29
1371462 AMORA (2017 07 10, 2017 06 22) 29
1371492 (2017 08 04)

CFE: 01.03.01, 01.15.24, 05.07.02, 06.01.02, 
26.01.16, 28.03.00

29

1371512 DE-GA (2016 12 16)
CFE: 27.05.22, 29.01.12 7, 12

1371548 INCOAID by HARTMANN (2017 05 20)
CFE: 26.13.25, 27.05.07, 
29.01.12

9, 35, 38, 42, 44

1371549 Columna (2017 05 16) 9, 11, 37, 38, 42
1371600 TART (2017 09 21) 9
1371618 SELTECH (2017 08 07) 9, 11, 42
1371652 UNIVERSE (2017 06 13, 2017 04 19)

CFE: 26.04.18, 27.05.24 16
1371730 VERFORA (2017 08 02, 

2017 03 09)
3, 5, 41, 42, 44

1371748 (2017 06 21)
CFE: 03.07.07, 05.03.13, 05.07.10, 26.04.15 33

1371794 Fondee Temptation all in one (2017 05 24)
CFE: 05.03.11, 26.05.01, 27.05.08 30

1371796 HD DNER (2017 06 16) 29, 43
1371797 CLASSMATE PC (2017 06 09) 9
1371799 MULTILOCK (2017 05 25, 2017 05 23)

CFE: 05.03.13, 27.05.01 34
1371807 BOROVAYA Living Energy of Nature  

(2017 08 11, 2017 06 08)
CFE: 05.11.01, 27.05.10 32

1371836 RIFAR (2017 08 03) 11
1371867 ARNEL (2017 09 22) 9
1371881 PayCell (2016 04 19, 2015 10 23)

CFE: 27.05.01 9, 35, 36, 38
1371920 AKDO (2017 04 17, 2017 02 23)

CFE: 27.05.01 19

1371921 METTA (2017 04 10) 6, 20, 35
1371939 Hellcase (2017 05 04, 2017 04 14)

CFE: 01.15.05, 27.05.02, 29.01.12 9, 28, 41, 42
1371960 ZİVAK (2017 07 03)

CFE: 27.05.01, 29.01.04 10
1371968 JR JOHN RICHARDO (2017 08 02)

CFE: 26.01.18 25
1371975 China Mobile (2017 08 08)

CFE: 26.11.12, 28.03.00 38
1371976 AQUALOON (2017 08 08)

CFE: 01.15.15, 26.04.18 1, 6, 7, 11, 19, 22, 28
1371978 Konti (2017 07 13, 2017 05 31)

CFE: 05.03.14, 26.04.04, 27.05.07 16, 30
1371993 Teatone (2017 07 18)

CFE: 26.05.18, 29.01.13 5, 30, 35
1372024 CMP (2017 05 30, 2017 02 22) 35, 42
1372038 Kffel (2017 07 19)

CFE: 07.01.01, 27.05.24, 29.01.12 32, 35
1372043 Konti (2017 07 13, 2017 05 31)

CFE: 05.03.14, 26.04.04, 27.05.24, 
29.01.13

16, 30

1372046 ZERNO (2017 08 15, 2017 07 05) 33
1372064 Le Corone (2016 08 10, 2016 08 08)

CFE: 24.09.02, 27.05.08 14, 18, 35
1372118 BUBENDORFF LE VOLET DURABLE  

(2017 08 22, 2017 06 06)
CFE: 26.11.12, 27.05.10, 
29.01.13

6, 7, 9, 19, 20, 37

1372124 Muscarini (2017 08 02)
CFE: 05.05.20 25

1372161 Making the everyday extraordi-
nary (2017 03 29, 2016 09 30)

8, 21, 35

1372210 VMX (2017 08 08)
CFE: 27.05.17, 29.01.12 12

1372281 (2017 08 08)
CFE: 28.03.00 34

1372284 Kemei (2017 08 08)
CFE: 27.05.01 8

1372288 NQK.SF (2017 08 21) 17
1372306 FETICHE (2017 08 29) 18
1372354 Diribet (2017 04 26, 2017 04 26)

CFE: 26.01.01, 26.03.04, 27.05.01 9, 35, 41, 42
1372362 ELKO (2017 06 30, 2017 02 17) 35
1372367 BARZA NEAGRĂ; (2017 06 21)

CFE: 28.05.00 33



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowychKlasa 
towarów

1  1371976 

3  1019096, 1371460, 1371730 

4  1127854 

5  1371730, 1371993 

6  1371921, 1371976, 1372118 

7  1371512, 1371976, 1372118 

8  1372161, 1372284 

9  1371548, 1371549, 1371600, 1371618, 1371797, 1371867, 1371881,
 1371939, 1372118, 1372354 

10  1371960 

11  1371549, 1371618, 1371836, 1371976 

12  1371512, 1372210 

14  1029252, 1372064 

16  1371652, 1371978, 1372043 

17  1372288 

18  1372064, 1372306 

19  1371920, 1371976, 1372118 

20  1371921, 1372118 

21  1372161 

22  1371976 

25  1029252, 1371968, 1372124 

28  1371939, 1371976 

29  944604, 1371461, 1371462, 1371492, 1371796 

30  1371794, 1371978, 1371993, 1372043 

31  929982 

32  1371807, 1372038 

33  1371748, 1372046, 1372367 

34  1371799, 1372281 

35  1104084, 1371548, 1371881, 1371921, 1371993, 1372024, 1372038,
 1372064, 1372161, 1372354, 1372362 

36  1371881 

37  1371549, 1372118 

38  1371548, 1371549, 1371881, 1371975 

40  1104084 

41  1104084, 1371730, 1371939, 1372354 

42  1104084, 1371548, 1371549, 1371618, 1371730, 1371939, 1372024,
 1372354 

43  1371796 

44  1371548, 1371730



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.

465433 D.S. CRAWFORD BELGIUM
2017 08 02 29, 30, 32

469956 MHK MARKETING HANDEL KOOPERATION 
GMBH
2017 08 16 20, 21, 35, 42

470584 BOGAJ PAWEŁ RETORYCZNA AGENCJA RE-
KLAMOWA; Jedliński Rafał
2017 09 05 35

469040 Total S.A.
2017 09 19 1, 19, 37

472060 P.B.W.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 10 16 3, 9, 16, 21, 26, 28, 33, 

35, 41
470869 AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

2017 10 24 11, 34
472905 Cott Beverages, Inc.

2017 10 24 32



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.

1321065 SCA HYGIENE PRODUCTS GMBH
2017 07 26 3, 16, 35

1352854 MONSTER ENERGY COMPANY
2017 10 20 9

1354634 Content Guru Limited
2017 10 31 9, 35, 41, 42
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