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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 18 grudnia 2017 r. Nr ZT51

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) 456148 (220) 2016 05 10
(731) ANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) CZESKI FILM BABIČKA RADZI: SKOMPONUJ  

SWÓJ DESER!

(531) 08.01.18, 08.01.99, 08.07.15, 08.07.17, 08.07.25, 16.03.01, 
27.05.01, 27.05.05, 29.01.15

(510), (511) 29 owoce mrożone, owoce mrożone bez do-
datków, owoce mrożone formowane do natychmiastowego 
spożycia, owoce przetworzone, warzywa mrożone, warzy-
wa mrożone bez dodatków, warzywa mrożone formowane 
do natychmiastowego spożycia, warzywa przetworzone-
,desery bezmleczne z owoców mrożonych, desery mlecz-
ne z owocami mrożonym, desery z owoców mrożonych 
z dodatkami mlecznymi, deser bezmleczne z warzyw mro-
żonych, desery mleczne z warzywami mrożonymi, desery 
z warzyw mrożonych z dodatkami mlecznymi, 30 sorbety, 
lody, 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa i za pośrednictwem 
Internetu owoców i warzyw mrożonych, owoców i wa-
rzyw przetworzonych, deserów owocowych i warzywnych 
bezmlecznych i mlecznych, sorbetów, lodów, napojów 
bezalkoholowych.

(210) 459590 (220) 2016 07 26
(731) AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Fungostop

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 leki, suplementy diety (dla 
ludzi), materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implan-
ty chirurgiczne, aerozole chłodzące do celów medycz-
nych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych, 
preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy 
do użytku medycznego, preparaty biologiczne do celów 
medycznych, biologiczne kultury tkankowe do celów me-
dycznych, bransolety do celów medycznych, chusteczki 
do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów 
medycznych, gąbka do ran, kompresy, okłady, plastry sa-
moprzylepne, plastry do celów medycznych, 10 wyroby 
medyczne: rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, 
aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory pi-
gułek, aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory 
do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów 
farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryj-
nych, ręczne spraye do celów medycznych, spraye [aero-
zole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tleno-
we do celów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże 
gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla 
niemowląt, zamknięcia do butelek dla niemowląt, gorsety 
do celów leczniczych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły 
do celów medycznych, inkubatory dla noworodków, in-
kubatory medyczne, irygatory do celów medycznych, iry-
gatory do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory 
stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, 
pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski 
gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające sta-
wy, opaski, bandaże przepuklinowe, poduszki do celów 
leczniczych, przyborniki na instrumenty medyczne, roz-
pylacze do celów leczniczych, smoczki, smoczki do bute-
lek do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów 
medycznych, strzykawki do cewki moczowej, strzykawki 
do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzy-
kawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki 
podskórne, szczoteczki do czyszczenia języka, szczotecz-
ki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne 
niechemiczne, termoelektryczne kompresy stosowane 
w chirurgii, termometry do celów medycznych, zamknię-
cia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały 
do zszywania.

(210) 464130 (220) 2016 11 21
(731) PIOTROWSKI JERZY ZBIGNIEW, Kielce
(540) STRUCTURE AND ENVIRONMENT
(510), (511) 16 czasopisma, książki.

(210) 464706 (220) 2016 12 02
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
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(540) SOKOŁÓW Dla Całej Rodziny SZYNKA Świąteczna 
Na wyjątkowe okazje Wesołych Świąt  
ŻYCZY SOKOŁÓW

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.19, 27.05.24, 05.05.19, 
05.01.03, 05.01.10, 08.05.02, 11.07.01, 25.01.15, 19.03.25

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, szynka.

(210) 464806 (220) 2016 12 06
(731) KRUSZELNICKI MARCIN MARCUS, Żnin
(540) Buxa
(510), (511) 10 obuwie ortopedyczne, 25 obuwie: chodaki, 
drewniaki, trepy, klapki, podeszwy drewniane, buty, spody 
do obuwia.

(210) 465135 (220) 2016 12 13
(731) CEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) ceba baby

(531) 29.01.15, 03.13.01, 27.05.01
(510), (511) 10 poduszki do celów medycznych, poduszki 
do użytku terapeutycznego, 18 torby turystyczne, 20 prze-
wijaki, kojce, poduszki, śpiwory, meble do przewijania nie-
mowląt, krzesełka dla niemowląt, łóżka turystyczne dla dzie-
ci, maty do spania, materace dziecięce turystyczne, maty 
dla dzieci do spania, pościel do łóżeczek dziecięcych [inna 
niż bielizna pościelowa], pościel do łóżeczek niemowlęcych 
[inna niż bielizna pościelowa], rożki dla niemowląt, 21 butelki 
termiczne, pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, 28 za-
bawki dla niemowląt, zabawki rozwojowe dla niemowląt.

(210) 465951 (220) 2017 01 04
(731) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Gold fm
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania dźwięko-
we i audiowizualne, programy komputerowe do wykorzy-
stania w relacji do przekazu fonii poprzez Internet i w sie-
ci globalnej, magnetyczne lub optyczne nośniki danych, 
dźwięku i obrazu, czyste i z nagraniami, dyski do rejestracji 
dźwięku, dyski kompaktowe, dyski optyczne, programy gier 
komputerowych, płyty CD, płyty DVD, dyski komputerowe, 
dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, filmy do nagrań 
dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, urządzenia do na-

grywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, 
aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestra-
cji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 materiały reklamo-
we, materiały drukowane, afisze, czasopisma, publikacje 
prasowe, rysunki, albumy, broszury, kalendarze, fotografie, 
reprodukcje graficzne, katalogi, ulotki, wydruki graficzne, 
naklejki i nalepki, periodyki, galanteria papiernicza jak ko-
perty, notatniki, notesy, materiały piśmienne, artykuły biu-
rowe, artykuły papiernicze, banery wykonane z papieru lub 
kartonu, komiksy, postery i plakaty, materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania, karty muzyczne z życzeniami, 
materiały do nauczania, 25 odzież, T-shirty, obuwie, nakry-
cia głowy, akcesoria odzieżowe jak chusty, rękawiczki, ręka-
wice narciarskie, mufki, daszki do czapek, antypoślizgowe 
akcesoria do obuwia, paski, skarpety, 35 reklama, promocja 
radiowa przez Internet, w tym na portalach internetowych, 
organizacja kampanii reklamowych, usługi reklamowej 
agencji radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym 
poprzez sieci radiowe i Internet, monitorowanie radiowych 
mediów elektronicznych polegające na wyszukiwaniu in-
formacji, ich przetwarzaniu i analizie, tworzeniu raportów 
dostarczających klientom gotowe wnioski płynące z prze-
kazów medialnych, usługi publikowania tekstów reklamo-
wych, aranżacja wydarzeń w celach reklamowych, sprze-
daż czasu radiowego, w tym na rzecz sponsorów, reklama 
w sieci komputerowej w tym na portalach internetowych, 
produkcja programów radiowych o charakterze bizneso-
wym, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie 
programów i materiałów reklamowych, informacja handlo-
wa i biznesowa, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
wprowadzenie reklamy radiowej do sieci Internet, usługi 
pośrednictwa handlowego na rzecz osób trzecich w zakre-
sie towarów i usług za pośrednictwem sieci łączności ra-
diowej, sieci kablowych i bezprzewodowych, poszukiwanie 
informacji w zbiorach komputerowych na rzecz osób trze-
cich, wypożyczanie czasu i powierzchni reklamowej w me-
diach komunikacji publicznej, wypożyczanie materiałów 
reklamowych, subskrypcja programów radiowych, badania 
percepcji programów radiowych i telewizyjnych oraz analiz 
wyników, promocje i pośrednictwo sprzedaży, projektowa-
nie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych 
i w sieci Internet w tym na portalach internetowych, wy-
korzystanie znaku firmowego w reklamie, produkcji, dzia-
łaniach marketingowych promujących firmę, usługę lub 
produkt w związku z wizerunkiem czy prestiżem, 38 emi-
sja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna, przesyłanie 
informacji i wiadomości, transmisja dźwięku i informacji 
w tym programów i audycji radiowych poprzez cyfrowe 
i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe, w tym 
on-line i off-line, przez Internet, usługi nadawania radio-
wych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania głosu 
i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie 
mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagry-
wanie wybranych audycji i informacji, rozpowszechnianie 
programów radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń 
do odbioru i nadawania sygnału radiowego, odbiorników 
radiowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udo-
stępniania aktualności i wiadomości, usługi łączności tele-
fonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje 
programów radiowych i telewizyjnych, usługi portali inter-
netowych i stron fanpage w serwisach społecznościowych 
obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu 
informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, pro-
wadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja progra-
mów, dostarczanie informacji multimedialnej na życzenie, 
aranżacja i leasing czasu dostępu do baz komputerowych, 
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41 usługi w zakresie produkcji i montażu programów radio-
wych i telewizyjnych, w tym audycji radiowych i telewizyj-
nych, usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz 
rozrywki udostępnianej za pośrednictwem Internetu, infor-
macja o imprezach, dostarczanie informacji dotyczących 
programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakte-
rze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, 
organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, organizacja 
czasu wolnego poprzez organizowanie imprez o charakte-
rze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, 
prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, 
imprezach rozrywkowych, kulturalnych, obsługa imprez 
okolicznościowych, usługi reporterskie, usługi studia na-
grań, udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwię-
ku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi produkcji 
radiowej w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki oraz 
działalności sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem 
Internetu, drogą telefonii komórkowej, on-line i na zlece-
nie płatne i nieodpłatne, planowanie, aranżacja, produkcja 
i montaż wszelkiego rodzaju dla radia, on-line i na zlecenie, 
oraz dla wszelkiego typu mediów, produkcja, powielanie, 
prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, prowadze-
nie on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych 
i tematycznych na falach radiowych i w Internecie, elektro-
niczne publikacje w tym publikacje dźwięku, dostarczanie 
informacji dotyczących programów radiowych i telewizyj-
nych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, 
nagrywanie dźwięku, organizowanie i prowadzenie gier 
i konkursów, organizowanie i prowadzenie imprez i kon-
kursów muzycznych, organizowanie i prowadzenie imprez 
i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie 
imprez i konkursów edukacyjnych, organizowanie i pro-
wadzenie imprez i konkursów w celach rozrywkowych, or-
ganizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach 
kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez i kon-
kursów w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadzenie 
turniejów sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i pro-
wadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie imprez 
i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie 
imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów 
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, 
koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za po-
średnictwem radia, usługi doradcze i informacyjne związa-
ne z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
koncertów, usługi w zakresie opracowywania reportażu, 
reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, 
edukacyjnym, usługi reporterskie, organizowanie i produk-
cja pokazów i widowisk artystycznych, tworzenie serwisów 
informacyjnych, wspólna produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych przez stacje radiowe i telewizyjne, udostęp-
nianie publikacji poprzez sieć internetową, informacje do-
tyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy 
danych lub Internetu, 42 przetwarzanie informacji dźwię-
kowych na postać cyfrową dla transmisji, gromadzenia i re-
produkcji w sieciach cyfrowych, użyczenie stron interneto-
wych do tworzenia serwisów informacyjnych na rzecz osób 
trzecich: tworzenie i prowadzenie stron internetowych 
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie doradztwa oraz 
opracowania ekspertyz i raportów naukowo-badawczych 
w dziedzinie mediów, 45 zarządzanie i eksploatacja praw 
autorskich i praw własności przemysłowej na rzecz osób 
trzecich.

(210) 466887 (220) 2017 01 30
(731) STOBNIAK PIOTR, Olsztyn

(540) Mazurskie Słoiki

(531) 26.01.01, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 30 produkty spożywcze, nadzienia cukierni-
cze, produkty, precle, 32 napoje bezalkoholowe, napoje 
orzeźwiające.

(210) 466913 (220) 2017 01 30
(731) GIZIŃSKA PAULINA HORSELOVER, Tarczyn
(540) HORSE HORSELOVER

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, ry-
sunki, akwarele, portrety, fotografie, materiały i publikacje 
drukowane, broszury, katalogi, czasopisma, książki, kalenda-
rze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, ulotki, plakaty, na-
lepki, naklejki, notatniki, serwetki stołowe papierowe, torebki 
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, wyroby 
z kartony, zakładki do książek, bony wartościowe, chorągiew-
ki papierowe, etykiety z papieru lub kartonu, figurki [statuet-
ki] z papieru mache, koperty [artykuły piśmienne], koperty 
na butelki z papieru lub kartonu, podpórki do książek, pod-
stawki do długopisów i ołówków, podstawki na stół papiero-
we, podstawki pod kufle do piwa, publikacje drukowane, 
pudełka z papieru lub kartonu, 35 reklama, marketing i pro-
mocja, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego wła-
snych produktów i usług, marketing dotyczący promocji 
sprzedaży towarów i usług oraz wizerunku firmy i marki, pla-
nowanie, opracowywanie oraz wdrażanie strategii i pomy-
słów marketingowych, reklama i marketing poprzez imprezy 
kulturalne, rozrywkowe i wydarzenia sportowe, kampanie 
marketingowe, sponsoring promocyjny, promowanie towa-
rów i usług poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług 
sponsorów z imprezami kulturalnymi i rozrywkowymi, pre-
zentowanie produktów w mediach (prasa, radio, telewizja, 
Internet) dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, organizowanie pokazów mody, organi-
zowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamo-
wych, pośrednictwo handlowe poprzez kojarzenie 
kontrahentów oraz usługi polegające na kompleksowej ofer-
cie różnych towarów podkreślającej ich zalety oraz umożli-
wiającej obejrzenie i zakup tych towarów nabywcom hurto-
wym i detalicznym w sklepach, za pośrednictwem 
katalogów, środków komunikacji elektronicznej, prowadze-
nie sprzedaży za pośrednictwem sklepów detalicznych oraz 
Internetu (sklepy internetowe) takich towarów jak: kosmetyki 
dla zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, szampony dla zwie-
rząt, preparaty do pielęgnacji zwierząt, odświeżacze zapa-
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chów dla zwierząt, aerozole pielęgnujące dla zwierząt, pro-
dukty do pielęgnacji skóry zwierzęcej, preparaty do kąpieli 
dla zwierząt, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, środ-
ki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, balsamy do celów ko-
smetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, chu-
steczki nasączane płynami kosmetycznymi, ekstrakty 
ziołowe do celów kosmetycznych, esencje eteryczne, krem 
do butów, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, 
mydła przeciwpotowe, odżywki do włosów, oleje czyszczą-
ce, olejki do celów kosmetycznych, pasta do butów, pasty 
do skór, płyny do pielęgnacji włosów, powietrze sprężone 
w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty do nadawa-
nia połysku, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku 
w procesach produkcyjnych, preparaty do prania, preparaty 
do wywabiania plam, pumeks, preparaty do usuwania rdzy, 
ściereczki do czyszczenia nasączane detergentami, środki 
do konserwacji skóry, środki do namaczania prania, zapacho-
we środki odświeżające powietrze, środki wygładzające i na-
dające praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, tłuszcze 
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna (klasa 3), 
preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, 
preparaty witaminowe, witaminy dla zwierząt, mineralne 
i odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla zwierząt, 
suplementy witaminowe dla zwierząt, preparaty farmaceu-
tyczne dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwie-
rząt, preparaty do mycia zwierząt, owadobójcze szampony 
dla zwierząt, lecznicze szampony do mycia zwierząt, prepa-
raty lecznicze do skóry zwierząt, produkty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 
dodatki odżywcze do żywności dla zwierząt do celów me-
dycznych, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, dodat-
ki antybiotykowe do pasz dla zwierząt, suplementy lecznicze 
do żywności dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt 
w postaci przekąsek, ziołowe maści dla zwierząt, obroże pa-
sożytnicze dla zwierząt, spoiwa do kopyt zwierzęcych, ban-
daże opatrunkowe, ekstrakty roślinne do celów farmaceu-
tycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, olejki 
lecznicze, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], enzymy 
do celów weterynaryjnych, gazy do celów medycznych, 
gąbka do ran, kompresy, korzenie lecznicze, lecznicze płyny 
do włosów, leki do celów weterynaryjnych, preparaty wete-
rynaryjne, materiały opatrunkowe do celów medycznych, 
odświeżacze do ubrań i tkanin, środki do tępienia much, lepy 
na muchy, środki do tępienia szkodników, środki odstraszają-
ce owady, drewno cedrowe jako środek odstraszający owady 
(klasa 5), ostrogi, łańcuchy dla bydła, cyfry i litery [z metali 
nieszlachetnych] z wyjątkiem czcionek, dzieła sztuki z metali 
nieszlachetnych, metalowe zasuwy do drzwi, gwoździe, huf-
nale do podków (klasa 6), kaski ochronne dojazdy konnej, 
etui na smartfony, naklejki termoczułe, nie do użytku me-
dycznego, ogrodzenia zelektryfikowane, tarcze odblaskowe 
noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogo-
wym, walkie-talkie (klasa 9), przyczepy do przewozu koni 
(klasa 12), wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, 
uprząż konna i sprzęt do uprzęży, nagłówki uprzęży, postron-
ki do uprzęży, pusła, puśliska, podkowy końskie i hacele 
do podków końskich, okrycia dla koni, derki dla koni, derki dla 
koni przeciw owadom, uzdy dla koni, nakolanniki dla koni, 
chomąta dla koni, wędzidła (uprząż) dla koni, naczółki dla 
koni, łykawki dla koni, uździenice dla koni, buty dla koni, arty-
kuły odzieżowe dla koni, artykuły do owijania nóg koni, getry 
dla koni, ochraniacze na nogi i bandaże na kolana dla koni, 
pasy do lonżowania dla koni, siodła do jazdy konnej, zapięcia 
do siodeł, osłony na koński ogon, maski na łby końskie, maski 
na łby końskie, klapy na oczy dla koni (uprząż), czapraki pod 
siodła końskie, wytok - element rzędu końskiego, lejce 
(uprząż), strzemiona, worki do karmienia koni, sakwy, torby, 

torby na zakupy, torby plażowe, plecaki, baty ujeżdżeniowe, 
uwiązy dla konia, imitacje skóry, kosmetyczki bez wyposaże-
nia, obroże dla zwierząt, paski skórzane [inne niż odzież], rze-
mienie, skórzane smycze, strzemiona, tręzla (uzda) (klasa 18), 
wyroby szczotkarskie, szczotki do oporządzania koni, szczot-
ki do butów, szczotki do szorowania, szmatki do czyszczenia, 
grzebienie dla zwierząt, żłoby dla koni, zgrzebła, koryta dla 
zwierząt, poidła dla zwierząt, wiadra, prawidła do obuwia, 
przyrządy do ściągania butów, balie, dysze do węży zraszają-
cych, dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła, gąbki do użyt-
ku domowego, gąbki ścierne do szorowania skóry, gąbki to-
aletowe, ircha do czyszczenia, koryta do picia, kubki, 
materiały do polerowania [ściereczki], mozaiki ze szkła 
nie do celów budowlanych, naczynia ceramiczne, nieelek-
tryczne przybory do pastowania butów, ozdoby z porcelany, 
podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tek-
stylnych, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, 
rękawice do polerowania, skarbonki, statuetki z porcelany, 
ceramiki, gliny lub szkła, wałki do ciasta domowe (klasa 21), 
odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie 
[odzież], artykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa kon-
nego, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, body [bielizna], 
podkoszulki sportowe, kurtki jeździeckie, kurtki z kapturem 
chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki pikowane, odzież 
konkursowa do jazdy konnej: fraki, cylindry, buty do jazdy 
konnej: sztyblety, trzewiki, oficerki, termobuty, obuwie sta-
jenne, buty sportowe, rękawice jeździeckie, rękawiczki z jed-
nym palcem, spodnie do jeździectwa: bryczesy i jodhpury, 
nakrycia głowy do uprawiania jeździectwa konnego: czapki, 
nauszniki, daszki, plastrony, krawaty, szaliki, opaski, ochrania-
cze na nogi jeźdźca: sztylpy, czapsy, podkolanówki, ociepla-
cze, ogrzewacze stóp nieelektryczne, skarpetki wchłaniające 
pot, paski [odzież] (klasa 25), maty podłogowe do boksów 
w stajniach dla koni, maty antypoślizgowe (klasa 27), pasza 
dla koni, karma dla koni, mieszanki paszowe dla koni na bazie 
siana, owsa, otrąb, jadalne przysmaki dla koni, lizawki - sól 
do lizania dla zwierząt, napoje dla zwierząt, preparaty spo-
żywcze dla zwierząt, wzbogacone substancje odżywcze dla 
zwierząt, algarobilla [pasza dla zwierząt], algi, nieprzetworzo-
ne, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, drożdże jako pasza 
dla zwierząt, korzenie do spożycia przez zwierzęta, makuchy, 
mączka lniana [pasza], otręby [pokarm dla zwierząt], produk-
ty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla 
zwierząt, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, ściółka dla 
zwierząt, wysłodziny, ziarno do żywienia zwierząt (klasa 31), 
organizowanie aukcji internetowych, usługi handlu online, 
w ramach których sprzedający wystawiają produkty na au-
kcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem Internetu, pro-
gramy lojalnościowe dla klientów, usługi w zakresie kart lojal-
nościowych w ramach usług promocyjnych i motywacyjnych 
dla stałych klientów, usługi franchisingowe związane z orga-
nizowaniem i prowadzeniem działalności handlowej w sieci 
pod określoną marką.

(210) 468412 (220) 2017 03 03
(731) WÓJCIK PIOTR, Kraków
(540) Polwater

(531) 26.01.01, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 woda destylowana, 9 częstotliwościomierze, 
czujniki, czujniki ciśnienia, czujniki mikrometryczne, czytni-
ki jako sprzęt przetwarzania danych, aparatura do destylacji 
do celów naukowych, urządzenia elektryczne do dozoro-
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wania, urządzenia do dozowania, elektryczne urządzenia 
kontrolno - sterujące, urządzenia i przyrządy dla fizyki, in-
duktory- elektryczność, membrany do aparatury naukowej, 
omomierze- omometry, płytki dla układów scalonych, przy-
rządy pomiarowe, sprzęgacze jako urządzenia przetwarzają-
ce dane], termometry nie do celów medycznych, urządzenia 
diagnostyczne - nie do celów medycznych, urządzenia do de-
stylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do pomiarów 
precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia 
do rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia 
pomiarowe, wilgotnościomierze, wskaźniki ciśnienia jako re-
jestratory ciśnienia, wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaź-
niki ilości, wskaźniki poziomu wody, wskaźniki temperatury, 
wykrywacze jako detektory, wyłączniki samoczynne, zawory 
elektromagnetyczne jako przeliczniki, zawory elektromagne-
tyczne [przełączniki elektromagnetyczne], zegary kontrolne 
jako czasomierze rejestrujące], 11 aparatura destylacyjna, au-
toklawy jako elektryczne garnki ciśnieniowe, czyste komory 
jako instalacje sanitarne, aparatura do destylacji, kolumny de-
stylacyjne, aparatura do dezynfekcji, instalacje do dystrybucji 
wody, urządzenia do filtrowania akwariów, filtry jako części 
instalacji domowych lub przemysłowych, filtry do wody pit-
nej, instalacje do schładzania wody, instalacje klimatyzacyjne, 
instalacje wodociągowe, urządzenia do klimatyzacji, kolumny 
destylacyjne, czyste komory jako instalacje sanitarne, krany, 
lampy laboratoryjne, instalacje do odsalania wody morskiej, 
urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, 
zawory regulujące poziom w zbiornikach, lampy na promienie 
ultrafioletowe inne niż do celów leczniczych, przewody jako 
części instalacji sanitarnych, armatura do regulacji urządzeń 
wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazo-
wych, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, aparatura 
i urządzenia do uzdatnianie wody, wężownice jako części in-
stalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych, armatu-
ra regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń z wodą, instala-
cje do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, 
podgrzewacze wody jako aparatura, sterylizatory do wody, 
urządzenia do filtrowania wody, urządzenia do ujęcia wody, 
zbiorniki ciśnieniowe dla utrzymania wody pod ciśnieniem, 
wodociągowe instalacje, wymienniki ciepła, nie będące czę-
ściami maszyn, zawory regulujące poziom w zbiornikach, 
zbiorniki ciśnieniowe wody, elektryczne żarniki do lamp, 
17 materiały filtracyjne jak półprodukty w postaci pianki lub 
folii z tworzyw sztucznych, uszczelki do połączeń, przewody 
giętkie niemetalowe, osłony niemetalowe do rur, uszczelki 
do rur, zbrojenia niemetalowe do rur, złączki do rur niemeta-
lowe, żywice syntetyczne jako półprodukty, sztuczne żywice 
jako półprodukty, folie z tworzyw sztucznych nie do pako-
wania, włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, 
uszczelki, uszczelki do rur, materiały uszczelniające, substan-
cje uszczelniające do połączeń, uszczelnienia wodoodporne, 
pierścienie wodoszczelne, wypełnienia do złącz rozprężnych, 
42 analizy wody, kontrola jakości, miernictwo jako pomiary, 
kalibrowanie jako pomiary, prace badawczo-rozwojowe nad 
nowymi produktami dla osób trzecich.

(210) 469783 (220) 2017 03 31
(731) BMG ENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HULAKULA
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń reklamowych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi reklamy 
radiowej i korespondencyjnej, handlowe usługi informacyj-
ne dla konsumentów, udostępnianie informacji handlowych 

online w Internecie, usługi informacyjne dotyczące działal-
ności gospodarczej, przedsiębiorstw, franchisingu, reklamy, 
promocji, przetwarzania danych, rynku konsumentów, usłu-
gi reklamowe, marketingowe i promocyjne, udostępnianie 
powierzchni reklamowej, doradztwo reklamowe i marke-
tingowe, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi pro-
gramów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 
administrowanie programami lojalności klienta, informacja 
o wszystkich wymienionych powyżej w niniejszej klasie usłu-
gach, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, informacja 
o rekreacji, usługi klubowe, usługi klubów ochrony zdrowia, 
organizowanie konkursów rozrywkowych, usługi lunapar-
ków, usługi parków rozrywki, planowanie przyjęć rozrywko-
wych, rezerwacja miejsc na widowiska, organizacja koncer-
tów, udostępnianie obiektów sportowych, udostępnianie sal 
gier, wynajmowanie sal do gry w kręgle, wynajmowanie sal 
do gry w bilard, planowanie rozrywki, organizowanie i prowa-
dzenie sal do gry w kręgle, udostępnianie sal do gry w kręgle, 
informacja o grze w kręgle, organizowanie i prowadzenie sal 
do gry w bilard, udostępnianie sal do gry w bilard, informa-
cje o grze w bilard, organizowanie konkursów gry w bilard, 
organizowanie konkursów gry w kręgle, edukacja, rozrywka, 
sport, usługi rozrywkowe, centra rozrywki, usługi parków roz-
rywki, organizowanie rozrywki, szkolenie i instruktaż, szkolenia 
sportowe, prowadzenie warsztatów (szkolenia), usługi szkółki 
bowlingowej dla dzieci, usługi szkółki bilardowej dla dzieci, 
organizowanie i prowadzenie zawodów i turniejów, organizo-
wanie imprez sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu 
rozrywkowego, udostępnianie sal do tańca i ich wyposażenia, 
organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowa-
nie imprez integracyjnych i okolicznościowych, salony gier 
automatycznych, koncerty muzyczne, obsługa koncertów 
muzycznych, organizowanie wyścigów pojazdów, szkolenia 
z prowadzenia pojazdów wyścigowych, usługi rozrywkowe 
świadczone na torze wyścigowym, udostępnianie obiektów 
i sprzętu na wyścigi pojazdów, rezerwacja biletów na imprezy 
rekreacyjne, na wydarzenia rozrywkowe, wydarzenia kultural-
ne oraz na widowiska, koncerty i wydarzenia sportowe, usługi 
placów zabaw, organizowanie rozrywki na imprezy urodzi-
nowe, zajęcia zorganizowane dla dzieci, warsztaty dla dzieci, 
organizowanie balów, usługi edukacyjne świadczone dla dzie-
ci, organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, zjazdów, 
warsztatów, pokazów, informacja o wszystkich wymienionych 
powyżej w niniejszej klasie usługach, 43 usługi: barowe, ba-
rów szybkiej obsługi, restauracji samoobsługowych, usługi 
restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi 
cateringu zewnętrznego, organizacja cateringu na imprezy, 
organizacja przyjęć (żywność i napoje), przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spo-
życia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem (catering), catering obejmujący żywność 
i napoje dla instytucji, informacja o wszystkich wymienionych 
powyżej w niniejszej klasie usługach.

(210) 469787 (220) 2017 03 31
(731) BMG ENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HULAKULA ROZRYWKOWE CENTRUM MIASTA
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(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, dystrybucja 
materiałów reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń rekla-
mowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi 
reklamy radiowej i korespondencyjnej, handlowe usługi in-
formacyjne dla konsumentów, udostępnianie informacji han-
dlowych online w Internecie, usługi informacyjne dotyczące 
działalności gospodarczej, przedsiębiorstw, franchisingu, 
reklamy, promocji, przetwarzania danych, rynku konsumen-
tów, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, udo-
stępnianie powierzchni reklamowej, doradztwo reklamowe 
i marketingowe, zarządzanie działalnością gospodarczą, 
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, administrowanie programami lojalności klienta, 
informacja o wszystkich wymienionych powyżej w niniej-
szej klasie usługach, 41 informacja o imprezach rozrywko-
wych, informacja o rekreacji, usługi klubowe, usługi klubów 
ochrony zdrowia, organizowanie konkursów rozrywkowych, 
usługi lunaparków, usługi parków rozrywki, planowanie 
przyjęć rozrywkowych, rezerwacja miejsc na widowiska, or-
ganizacja koncertów, udostępnianie obiektów sportowych, 
udostępnianie sal gier, wynajmowanie sal do gry w kręgle, 
wynajmowanie sal do gry w bilard, planowanie rozrywki, 
organizowanie i prowadzenie sal do gry w kręgle, udostęp-
nianie sal do gry w kręgle, informacja o grze w kręgle, orga-
nizowanie i prowadzenie sal do gry w bilard, udostępnianie 
sal do gry w bilard, informacje o grze w bilard, organizowa-
nie konkursów gry w bilard, organizowanie konkursów gry 
w kręgle, edukacja, rozrywka, sport, usługi rozrywkowe, 
centra rozrywki, usługi parków rozrywki, organizowanie roz-
rywki, szkolenie i instruktaż, szkolenia sportowe, prowadze-
nie warsztatów (szkolenia), usługi szkółki bowlingowej dla 
dzieci, usługi szkółki bilardowej dla dzieci, organizowanie 
i prowadzenie zawodów i turniejów, organizowanie imprez 
sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywko-
wego, udostępnianie sal do tańca i ich wyposażenia, orga-
nizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie 
imprez integracyjnych i okolicznościowych, salony gier 
automatycznych, koncerty muzyczne, obsługa koncertów 
muzycznych, organizowanie wyścigów pojazdów, szkole-
nia z prowadzenia pojazdów wyścigowych, usługi rozryw-
kowe świadczone na torze wyścigowym, udostępnianie 
obiektów i sprzętu na wyścigi pojazdów, rezerwacja bile-
tów na imprezy rekreacyjne, na wydarzenia rozrywkowe, 
wydarzenia kulturalne oraz na widowiska, koncerty i wyda-
rzenia sportowe, usługi placów zabaw, organizowanie roz-
rywki na imprezy urodzinowe, zajęcia zorganizowane dla 
dzieci, warsztaty dla dzieci, organizowanie balów, usługi 
edukacyjne świadczone dla dzieci, organizowanie konfe-
rencji, seminariów, szkoleń, zjazdów, warsztatów, pokazów, 
informacja o wszystkich wymienionych powyżej w niniej-
szej klasie usługach, 43 usługi: barowe, barów szybkiej ob-
sługi, restauracji samoobsługowych, usługi restauracyjne, 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi cateringu 
zewnętrznego, organizacja cateringu na imprezy, organiza-
cja przyjęć (żywność i napoje), przygotowywanie i zaopa-
trywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-
mi i transportem (catering), catering obejmujący żywność 
i napoje dla instytucji, informacja o wszystkich wymienio-
nych powyżej w niniejszej klasie usługach.

(210) 469795 (220) 2017 03 31
(731) ORGAJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Celestynów

(540) ORGAJA

(531) 05.13.08, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczni-
czych, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczna żyw-
ność przystosowana dla niepełnosprawnych, homogeni-
zowana żywność przystosowana do celów medycznych, 
jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, 
suplementy odżywcze, witaminy i minerały, ziołowe herbatki 
i napary, słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, zio-
ła lecznicze, wywary z ziół leczniczych, 29 nabiał i substytuty 
nabiału, mleko i produkty mleczne, mleko organiczne, mleko 
zsiadłe, mleko sfermentowane, mleko sojowe, mleko koko-
sowe, mleko w proszku, mleko z bakteriami Lactobacillus 
acidophilus, napoje zawierające bakterie kwasu mlekowe-
go, kefir [napój mleczny], jogurty, desery jogurtowe, napoje 
z jogurtu, jogurty o smaku owocowym na bazie naturalnych 
słodzików, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, biały ser, ser 
śmietankowy, ser mieszany, sery topione, sery dojrzewające, 
mieszanki serowe, ser z ziołami, batony na bazie orzechów 
i nasion bez dodatku cukru, batony organiczne na bazie 
orzechów i ziaren, mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty 
mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzy-
wa, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy 
i nasiona roślin strączkowych), gotowy bulion, koncentraty 
zup, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, 
pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), pasty rybne i z owo-
ców morza, pasty warzywne, dżemy na bazie naturalnych 
słodzików, przekąski owocowe na bazie naturalnych słodzi-
ków, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, konserwy, konserwowane 
warzywa, potrawy rybne, danie gotowe, w skład którego 
wchodzi przede wszystkim pasta sojowa i tofu, dipy na ba-
zie produktów mlecznych, krojone warzywa, krojone owoce, 
mieszanki owoców i orzechów, produkty z suszonych owo-
ców, mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek 
składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzo-
nych, przekąski na bazie soi, orzechy łuskane, orzechy prażo-
ne, orzechy solone, przeciery warzywne, przeciery owocow, 
30 kawa, herbata, herbaty ziołowe [napary], napoje na bazie 
kawy zawierające mleko, kakao, naturalne słodziki, produkty 
pszczele, syrop z agawy [słodzik naturalny], słodziki natural-
ne w postaci granulowanej, słodziki składające się z kon-
centratów owocowych, produkty spożywcze wytwarzane 
ze słodzików do przyrządzania deserów, miód, melasa, ryż, 
substytuty kawy, mąka i produkty zbożowe, przetworzone 
ziarna, chleb, żywność wytwarzana z opiekanych ziaren zbo-
żowych, produkty żywnościowe z ciasta, przetworzone płat-
ki owsiane jako żywność przeznaczona do spożycia przez 
ludzi, wyroby cukiernicze i słodycze ekologiczne, wyroby 
cukiernicze i słodycze na bazie naturalnych słodzików, lody 
na bazie naturalnych słodzików, drożdże, proszek do pie-
czenia, sól, sosy, przyprawy, mrożone jogurty i sorbety bez 
cukru, serniki, ciastka serowe bez dodatku cukru, słodycze 
na bazie naturalnych słodzików, żywność na bazie natural-
nego kakao bez dodatku cukru, wyroby czekoladowe bez 
dodatku cukru, chrupki z pełnego ziarna pszenicy, zioła prze-
tworzone, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne oraz ziarna 
nie ujęte w innych klasach, świeże owoce i warzywa, nasiona, 
ziarna naturalne, świeże zioła organiczne, świeże warzywa 
organiczne, świeże owoce organiczne, mieszanki owoco-
we [świeże], wodorosty spożywcze dla ludzi, jadalne siemię 
lniane, nieprzetworzone, naturalne jadalne rośliny [nieprze-
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tworzone], nieprzetworzona pszenica, nieprzetworzona spi-
rulina, nieprzetworzone nasiona do jedzenia [ziarna], nasiona 
owoców, orzechy, migdały [owoce], nieprzetworzona fasola, 
ziarno kakaowe w stanie surowym, nieprzetworzona komo-
sa ryżowa, nieprzetworzone zioła, 32 wody mineralne i ga-
zowane oraz inne napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe 
napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
napoje owocowe i soki owocowe bez dodatku cukru, syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów na bazie naturalnych 
słodzików, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], na-
poje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, 
napoje dla sportowców, napoje na bazie wody zawierające 
ekstrakty z herbaty, napoje typu smoothie zawierające ziar-
na i owies, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, 
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z: żywnością, 
żywnością organiczną, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z żywnością, żywnością organiczną, udostępnianie informa-
cji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub 
napojów, reklama, usługi aukcyjne, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, kolportaż próbek, usługi agencji im-
portowo-eksportowych, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, publikowanie tekstów 
reklamowych, usługi telemarketingowe, reklamy telewizyjne, 
aukcje internetowe, zakupy internetowe, sprzedaż wysyłko-
wa, telezakupy, usługi centrum handlowego, sprzedaż hur-
towa i detaliczna żywności, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
suplementów diety, udzielanie informacji handlowych i po-
rad dotyczących żywności, w tym żywności organicznej oraz 
żywności dla diabetyków, punkty doradztwa konsumenckie-
go, promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(210) 469915 (220) 2017 04 03
(731) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) plusmusic
(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 kinemato-
graficzne, optyczne, do celów dydaktycznych, odtwarzacze 
plików muzycznych lub multimedialnych, odtwarzacze tre-
ści audio, wideo lub audiowizualnych, słuchawki do urzą-
dzeń odtwarzających dźwięk, aparaty fotograficzne, mikro-
fony, głośniki, pamięci zewnętrzne, odtwarzacze nośników 
danych, dekodery telewizyjne, dekodery internetowe, radio-
odbiorniki, odbiorniki telewizyjne, 35 usługi polegające na: 
rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, 
transmisji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji 
(komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub 
kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz 
zarządzaniu zbiorami informatycznymi, reklama, badania 
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 za-
kodowanych danych, aparaty telewizyjne, hologramy, kom-
putery, programowane układy elektroniczne do przenosze-

nia danych, programy komputerowe, oprogramowanie kom-
puterowe, dyski, taśmy i drutowe pamięci magnetyczne 
wszystkie będące magnetycznymi nośnikami danych, karty 
magnetyczne czyste i z zapisem, oprogramowanie kompu-
terowe dostarczane z Internetu, publikacje elektroniczne 
(ściągalne) dostarczane w trybie on-line z komputerowej 
bazy danych lub z Internetu, oprogramowanie komputero-
we i urządzenia telekomunikacyjne (w tym modemy) umoż-
liwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, opro-
gramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie 
danych, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej 
(ściągalne) dostarczane z komputerowej bazy danych lub 
z Internetu, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej 
dostarczane z plików MP3, odtwarzacze plików MP3, nadaj-
niki i odbiorniki satelitarne, aparaty i przyrządy przywoław-
cze, radiowe aparaty i przyrządy przywoławcze oraz aparaty 
i przyrządy radiotelefoniczne, telefony, telefony przenośne 
i słuchawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek 
telefonicznych, adaptery do telefonów, telefoniczne zestawy 
głośnomówiące na biurko lub stosowane w samochodach, 
widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, tor-
by i futerały przystosowane szczególnie do przechowywa-
nia i przenoszenia mobilnych urządzeń elektronicznych oraz 
wyposażenia i akcesoriów elektronicznych, skomputeryzo-
wane organizery osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, 
klawiatury, modemy, elektroniczne globalne systemy okre-
ślania położenia, elektroniczne aparaty i przyrządy nawiga-
cyjne i określające położenie, aparaty i przyrządy do monito-
rowania (inne niż do monitorowania in-vivo), aparaty radio-
we, elektryczne aparaty i przyrządy sterujące, testujące (inne 
niż do testowania in-vivo), sygnalizacyjne, kontrolne i do ce-
lów dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne i elektro-
optyczne, filmy wideo, elektryczne i elektroniczne akcesoria 
i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do uży-
wania z komputerami, urządzeniami audiowizualnymi oraz 
sprzętem i aparatami do gier elektronicznych, urządzenia 
umożliwiające korzystanie z usług transmisji strumieniowej 
treści audio, wideo lub audiowizualnych, urządzenia umożli-
wiające pobieranie treści audio, wideo lub audiowizualnych 
do pobrania za pośrednictwem sieci komunikacji elektro-
nicznej, części 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 
językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui 
skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, ga-
lanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, ga-
lanteria papierowa, joja, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, 
karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosme-
tyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, 
linijki, maskotki, materiały biurowe i szkolne, medale, pudeł-
ka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, ołówki, opakowania 
na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chiń-
skie, papiery 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, sa-
kwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony 
przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, stan-
dy, stroje dla personelu, szale, szaliki, świece, tablice, teczki 
skórzane, terkotki, termosy, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowni-
ki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby 
ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki 
z logo, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapo-
znać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: 
z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elek-
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tronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa 
w powyższym zakresie, usługa polegająca na prezentacji 
ofert usług internetowych w zakresie reklamy, usług dorad-
czych w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie dystrybucji i promocji kon-
tentu muzycznego i audiowizualnego, sprzedaż twórczości 
muzycznej i audiowizualnej, usługi związane z promowa-
niem twórczości muzycznej i audiowizualnej, zarządzanie 
działalnością artystyczną, prezentowanie ofert usług trans-
misji strumieniowej treści audio, wideo lub audiowizualnych, 
prezentowanie ofert usług udostępniania treści audio, wideo 
lub audiowizualnych do pobrania za pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, w tym Internetu i sieci telekomu-
nikacyjnych, pośrednictwo w zawieraniu umów na świad-
czenie usług transmisji strumieniowej treści audio, wideo lub 
audiowizualnych, pośrednictwo na świadczenie usług udo-
stępniania treści audio, wideo lub audiowizualnych do po-
brania za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, 
informacja o powyższych usługach, 38 usługi telekomunika-
cyjne, usługi telekomunikacyjne on-line polegające 
na umożliwieniu: zlecania usług, świadczenia usług, zawiera-
nia umów, umów pośrednictwa, umów kupna-sprzedaży, 
wykonywania umów, usługa polegająca na prezentacji ofert 
usług telekomunikacyjnych, usług łączności elektronicznej 
oraz usług internetowych w zakresie telekomunikacji, usługi 
w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania 
dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, 
telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie 
cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, tele-
graficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez In-
ternet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat, obsługi satelitów 
i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmi-
syjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w za-
kresie: poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z za-
stosowaniem radia, telefonu lub innych środków komunika-
cji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radio-
wych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku i obrazu, 
usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności infor-
macyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń tele-
komunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefo-
nów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, in-
formacja o telekomunikacji, usługach telekomunikacyjnych, 
elektronicznych i internetowych, przesyłanie informacji, gro-
madzenie i rozpowszechnianie wiadomości poprzez sieci 
komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną i Internet, 
agencje informacyjne w zakresie wiadomości i aktualności, 
elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający 
na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu in-
formacji z możliwością elektronicznego przyjmowania 
i przekazywania wiadomości, usługi rozpowszechniania 
i transmisji treści audio, wideo lub audiowizualnych do po-
brania za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, 
w tym Internetu i sieci telekomunikacyjnych, usługi transmisji 
strumieniowej treści audio, wideo lub audiowizualnych, 
41 usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet, ra-
dio i telewizję, informacja o nauczaniu, kształceniu, rozrywce, 
działalności sportowej i kulturalnej, usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług doradczych w zakresie edukacji 
i kształcenia, usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie 
działalności kulturalnej, publikacja twórczości muzycznej 
i audiowizualnej, usługi polegające na prezentowaniu treści 
audio, wideo lub audiowizualnych zawarte w tej klasie, infor-
macja o powyższych usługach, 45 licencjonowanie własno-
ści intelektualnej, obrót własnością intelektualną, usługa po-
legająca na prezentacji ofert licencji na przedmioty własno-
ści intelektualnej, informacja o powyższych usługach.

(210) 469917 (220) 2017 04 03
(731) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) muzogo
(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 kinemato-
graficzne, optyczne, do celów dydaktycznych, odtwarzacze 
plików muzycznych lub multimedialnych, odtwarzacze tre-
ści audio, wideo lub audiowizualnych, słuchawki do urzą-
dzeń odtwarzających dźwięk, aparaty fotograficzne, mikro-
fony, głośniki, pamięci zewnętrzne, odtwarzacze nośników 
danych, dekodery telewizyjne, dekodery internetowe, radio-
odbiorniki, odbiorniki telewizyjn, 35 usługi polegające na: 
rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, 
transmisji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji 
(komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub 
kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz 
zarządzaniu zbiorami informatycznymi, reklama, badania 
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 za-
kodowanych danych, aparaty telewizyjne, hologramy, kom-
putery, programowane układy elektroniczne do przenosze-
nia danych, programy komputerowe, oprogramowanie kom-
puterowe, dyski, taśmy i drutowe pamięci magnetyczne 
wszystkie będące magnetycznymi nośnikami danych, karty 
magnetyczne czyste i z zapisem, oprogramowanie kompu-
terowe dostarczane z Internetu, publikacje elektroniczne 
(ściągalne) dostarczane w trybie on-line z komputerowej 
bazy danych lub z Internetu, oprogramowanie komputero-
we i urządzenia telekomunikacyjne (w tym modemy) umoż-
liwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, opro-
gramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie 
danych, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej 
(ściągalne) dostarczane z komputerowej bazy danych lub 
z Internetu, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej 
dostarczane z plików MP3, odtwarzacze plików MP3, nadaj-
niki i odbiorniki satelitarne, aparaty i przyrządy przywoław-
cze, radiowe aparaty i przyrządy przywoławcze oraz aparaty 
i przyrządy radiotelefoniczne, telefony, telefony przenośne 
i słuchawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek 
telefonicznych, adaptery do telefonów, telefoniczne zestawy 
głośnomówiące na biurko lub stosowane w samochodach, 
widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, tor-
by i futerały przystosowane szczególnie do przechowywa-
nia i przenoszenia mobilnych urządzeń elektronicznych oraz 
wyposażenia i akcesoriów elektronicznych, skomputeryzo-
wane organizery osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, 
klawiatury, modemy, elektroniczne globalne systemy okre-
ślania położenia, elektroniczne aparaty i przyrządy nawiga-
cyjne i określające położenie, aparaty i przyrządy do monito-
rowania (inne niż do monitorowania in-vivo), aparaty radio-
we, elektryczne aparaty i przyrządy sterujące, testujące (inne 
niż do testowania in-vivo), sygnalizacyjne, kontrolne i do ce-
lów dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne i elektro-
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optyczne, filmy wideo, elektryczne i elektroniczne akcesoria 
i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do uży-
wania z komputerami, urządzeniami audiowizualnymi oraz 
sprzętem i aparatami do gier elektronicznych, urządzenia 
umożliwiające korzystanie z usług transmisji strumieniowej 
treści audio, wideo lub audiowizualnych, urządzenia umożli-
wiające pobieranie treści audio, wideo lub audiowizualnych 
do pobrania za pośrednictwem sieci komunikacji elektro-
nicznej, części 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 
językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui 
skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, ga-
lanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, ga-
lanteria papierowa, joja, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, 
karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosme-
tyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, 
linijki, maskotki, materiały biurowe i szkolne, medale, pudeł-
ka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, ołówki, opakowania 
na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chiń-
skie, papiery 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, sa-
kwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony 
przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, stan-
dy, stroje dla personelu, szale, szaliki, świece, tablice, teczki 
skórzane, terkotki, termosy, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowni-
ki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby 
ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki 
z logo, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapo-
znać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: 
z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elek-
tronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa 
w powyższym zakresie, usługa polegająca na prezentacji 
ofert usług internetowych w zakresie reklamy, usług dorad-
czych w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie dystrybucji i promocji kon-
tentu muzycznego i audiowizualnego, sprzedaż twórczości 
muzycznej i audiowizualnej, usługi związane z promowa-
niem twórczości muzycznej i audiowizualnej, zarządzanie 
działalnością artystyczną, prezentowanie ofert usług trans-
misji strumieniowej treści audio, wideo lub audiowizualnych, 
prezentowanie ofert usług udostępniania treści audio, wideo 
lub audiowizualnych do pobrania za pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, w tym Internetu i sieci telekomu-
nikacyjnych, pośrednictwo w zawieraniu umów na świad-
czenie usług transmisji strumieniowej treści audio, wideo lub 
audiowizualnych, pośrednictwo na świadczenie usług udo-
stępniania treści audio, wideo lub audiowizualnych do po-
brania za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, 
informacja o powyższych usługach, 38 usługi telekomunika-
cyjne, usługi telekomunikacyjne on-line polegające 
na umożliwieniu: zlecania usług, świadczenia usług, zawiera-
nia umów, umów pośrednictwa, umów kupna-sprzedaży, 
wykonywania umów, usługa polegająca na prezentacji ofert 
usług telekomunikacyjnych, usług łączności elektronicznej 
oraz usług internetowych w zakresie telekomunikacji, usługi 
w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania 
dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, 
telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie 
cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, tele-
graficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez In-
ternet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat, obsługi satelitów 
i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmi-

syjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w za-
kresie: poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z za-
stosowaniem radia, telefonu lub innych środków komunika-
cji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radio-
wych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku i obrazu, 
usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności infor-
macyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń tele-
komunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefo-
nów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, in-
formacja o telekomunikacji, usługach telekomunikacyjnych, 
elektronicznych i internetowych, przesyłanie informacji, gro-
madzenie i rozpowszechnianie wiadomości poprzez sieci 
komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną i Internet, 
agencje informacyjne w zakresie wiadomości i aktualności, 
elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający 
na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu in-
formacji z możliwością elektronicznego przyjmowania 
i przekazywania wiadomości, usługi rozpowszechniania 
i transmisji treści audio, wideo lub audiowizualnych do po-
brania za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, 
w tym Internetu i sieci telekomunikacyjnych, usługi transmisji 
strumieniowej treści audio, wideo lub audiowizualnych, 
41 usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet, ra-
dio i telewizję, informacja o nauczaniu, kształceniu, rozrywce, 
działalności sportowej i kulturalnej, usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług doradczych w zakresie edukacji 
i kształcenia, usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie 
działalności kulturalnej, publikacja twórczości muzycznej 
i audiowizualnej, usługi polegające na prezentowaniu treści 
audio, wideo lub audiowizualnych zawarte w tej klasie, infor-
macja o powyższych usługach, 45 licencjonowanie własno-
ści intelektualnej, obrót własnością intelektualną, usługa po-
legająca na prezentacji ofert licencji na przedmioty własno-
ści intelektualnej, informacja o powyższych usługach.

(210) 469918 (220) 2017 04 03
(731) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) muzago
(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 kinemato-
graficzne, optyczne, do celów dydaktycznych, odtwarzacze 
plików muzycznych lub multimedialnych, odtwarzacze tre-
ści audio, wideo lub audiowizualnych, słuchawki do urzą-
dzeń odtwarzających dźwięk, aparaty fotograficzne, mikro-
fony, głośniki, pamięci zewnętrzne, odtwarzacze nośników 
danych, dekodery telewizyjne, dekodery internetowe, radio-
odbiorniki, odbiorniki telewizyjne, 35 usługi polegające na: 
rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, 
transmisji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji 
(komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub 
kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz 
zarządzaniu zbiorami informatycznymi, reklama, badania 
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, 
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transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, aparaty do na-
grywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku, obrazu lub za-
kodowanych danych, aparaty telewizyjne, hologramy, kom-
putery, programowane układy elektroniczne do przenosze-
nia danych, programy komputerowe, oprogramowanie kom-
puterowe, dyski, taśmy i drutowe pamięci magnetyczne 
wszystkie będące magnetycznymi nośnikami danych, karty 
magnetyczne czyste i z zapisem, oprogramowanie kompu-
terowe dostarczane z Internetu, publikacje elektroniczne 
(ściągalne) dostarczane w trybie on-line z komputerowej 
bazy danych lub z Internetu, oprogramowanie komputero-
we i urządzenia telekomunikacyjne (w tym modemy) umoż-
liwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, opro-
gramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie 
danych, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej 
(ściągalne) dostarczane z komputerowej bazy danych lub 
z Internetu, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej 
dostarczane z plików MP3, odtwarzacze plików MP3, nadaj-
niki i odbiorniki satelitarne, aparaty i przyrządy przywoław-
cze, radiowe aparaty i przyrządy przywoławcze oraz aparaty 
i przyrządy radiotelefoniczne, telefony, telefony przenośne 
i słuchawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek 
telefonicznych, adaptery do telefonów, telefoniczne zestawy 
głośnomówiące na biurko lub stosowane w samochodach, 
widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, tor-
by i futerały przystosowane szczególnie do przechowywa-
nia i przenoszenia mobilnych urządzeń elektronicznych oraz 
wyposażenia i akcesoriów elektronicznych, skomputeryzo-
wane organizery osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, 
klawiatury, modemy, elektroniczne globalne systemy okre-
ślania położenia, elektroniczne aparaty i przyrządy nawiga-
cyjne i określające położenie, aparaty i przyrządy do monito-
rowania (inne niż do monitorowania in-vivo), aparaty radio-
we, elektryczne aparaty i przyrządy sterujące, testujące (inne 
niż do testowania in-vivo), sygnalizacyjne, kontrolne i do ce-
lów dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne i elektro-
optyczne, filmy wideo, elektryczne i elektroniczne akcesoria 
i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do uży-
wania z komputerami, urządzeniami audiowizualnymi oraz 
sprzętem i aparatami do gier elektronicznych, urządzenia 
umożliwiające korzystanie z usług transmisji strumieniowej 
treści audio, wideo lub audiowizualnych, urządzenia umożli-
wiające pobieranie treści audio, wideo lub audiowizualnych 
do pobrania za pośrednictwem sieci komunikacji elektro-
nicznej, części 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 
językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui 
skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, ga-
lanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, ga-
lanteria papierowa, joja, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, 
karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosme-
tyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, 
linijki, maskotki, materiały biurowe i szkolne, medale, pudeł-
ka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, ołówki, opakowania 
na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chiń-
skie, papiery 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, sa-
kwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony 
przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, stan-
dy, stroje dla personelu, szale, szaliki, świece, tablice, teczki 
skórzane, terkotki, termosy, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowni-
ki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby 

ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki 
z logo, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapo-
znać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: 
z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elek-
tronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa 
w powyższym zakresie, usługa polegająca na prezentacji 
ofert usług internetowych w zakresie reklamy, usług dorad-
czych w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie dystrybucji i promocji kon-
tentu muzycznego i audiowizualnego, sprzedaż twórczości 
muzycznej i audiowizualnej, usługi związane z promowa-
niem twórczości muzycznej i audiowizualnej, zarządzanie 
działalnością artystyczną, prezentowanie ofert usług trans-
misji strumieniowej treści audio, wideo lub audiowizualnych, 
prezentowanie ofert usług udostępniania treści audio, wideo 
lub audiowizualnych do pobrania za pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, w tym Internetu i sieci telekomu-
nikacyjnych, pośrednictwo w zawieraniu umów na świad-
czenie usług transmisji strumieniowej treści audio, wideo lub 
audiowizualnych, pośrednictwo na świadczenie usług udo-
stępniania treści audio, wideo lub audiowizualnych do po-
brania za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, 
informacja o powyższych usługach, 38 usługi telekomunika-
cyjne, usługi telekomunikacyjne on-line polegające 
na umożliwieniu: zlecania usług, świadczenia usług, zawiera-
nia umów, umów pośrednictwa, umów kupna-sprzedaży, 
wykonywania umów, usługa polegająca na prezentacji ofert 
usług telekomunikacyjnych, usług łączności elektronicznej 
oraz usług internetowych w zakresie telekomunikacji, usługi 
w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania 
dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, 
telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie 
cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, tele-
graficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez In-
ternet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat, obsługi satelitów 
i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmi-
syjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w za-
kresie: poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z za-
stosowaniem radia, telefonu lub innych środków komunika-
cji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radio-
wych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku i obrazu, 
usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności infor-
macyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń tele-
komunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefo-
nów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, in-
formacja o telekomunikacji, usługach telekomunikacyjnych, 
elektronicznych i internetowych, przesyłanie informacji, gro-
madzenie i rozpowszechnianie wiadomości poprzez sieci 
komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną i Internet, 
agencje informacyjne w zakresie wiadomości i aktualności, 
elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający 
na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu in-
formacji z możliwością elektronicznego przyjmowania 
i przekazywania wiadomości, usługi rozpowszechniania 
i transmisji treści audio, wideo lub audiowizualnych do po-
brania za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, 
w tym Internetu i sieci telekomunikacyjnych, usługi transmisji 
strumieniowej treści audio, wideo lub audiowizualnych, 
41 usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet, ra-
dio i telewizję, informacja o nauczaniu, kształceniu, rozrywce, 
działalności sportowej i kulturalnej, usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług doradczych w zakresie edukacji 
i kształcenia, usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie 
działalności kulturalnej, publikacja twórczości muzycznej 
i audiowizualnej, usługi polegające na prezentowaniu treści 
audio, wideo lub audiowizualnych zawarte w tej klasie, infor-
macja o powyższych usługach, 45 licencjonowanie własno-
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ści intelektualnej, obrót własnością intelektualną, usługa po-
legająca na prezentacji ofert licencji na przedmioty własno-
ści intelektualnej, informacja o powyższych usługach.

(210) 469961 (220) 2017 04 04
(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) FORMUŁA UNLIMITED
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komór-
kowej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbio-
ru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, 
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia 
do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące 
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, 
oprogramowanie do gier, czyste i zapisane magnetyczne 
nośniki danycfi, audio i video, obudowy komórkowe, ucfi-
wyty i pokrowce do telefonów komórkowycłi, nagrane płyty 
kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, 
nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na ta-
petę, wygaszacze ekranu, 35 reklama, organizacja kampanii 
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na rekla-
my, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów 
reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, rów-
nież za pośrednictwem sieci teleinformatycznych -Interne-
tu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem 
Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pi-
semnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych 
do indywidualnych wymagań odbiorcy usługi świadczone 
w systemie on-line, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprze-
daży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla 
sprzedaży towarów tj. aparaty telefoniczne systemu telefonii 
komórkowej, urządzenia do nadawania, przekazywania i od-
bioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestra-
cji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia 
do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące 
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obra-
zu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające 
z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane 
magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy ko-
mórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, 
nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane 
taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizu-
alne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze 
ekranu jako oprogramowania, 38 usługi telekomunikacyjne 
w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej, 
usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku 
i obrazu przez portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania 
i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez 
portale internetowe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji 
komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania 
i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego po-
wiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania 
informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach tele-
komunikacyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące 
którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, przesyłanie 
informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem kompu-
terów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy 
pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, 
danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, 
usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednic-
twem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, 
udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wy-
pożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, 
obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, 
satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośred-

nictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświe-
tlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych 
informacji za pośrednictwem: sieci telefonicznych, Internetu, 
dostarczanie pakietów informacji.

(210) 469993 (220) 2017 04 04
(731) NACZELNA IZBA APTEKARSKA, Warszawa
(540) opieka farmaceutyczna

(531) 02.09.15, 27.05.01, 27.05.17, 24.13.01, 24.13.17, 29.01.12
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe dla aptekarzy i farma-
ceutów, organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów 
naukowych, publikowanie książek, biuletynów, poradników 
i innych i różnorodnych wydawnictw dla aptekarzy i farma-
ceutów, doskonalenie zawodowe, organizowanie zjazdów.

(210) 470399 (220) 2017 04 12
(731) LASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) COSH KOMFORTOWA ATMOSFERA

(531) 07.03.11, 27.05.01
(510), (511) 11 agregaty klimatyzacyjne, akcesoria łazienko-
we, akcesoria z szamoty do piekarników, antyrozpryskowe 
dysze wylotowe do kranów, aparatura destylacyjna, aparatu-
ra do fumigacji nie do celów medycznych, aparatura do su-
szenia [odwadniania], aparatura do suszenia paszy, aparatura 
i instalacje chłodnicze, aparaty do suszenia słodu, armatura 
bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, 
armatura do kąpieli parowych, armatura do pieców, armatu-
ra do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz prze-
wodów wodnych lub gazowych, armatura regulacyjna i bez-
pieczeństwa do przewodów gazowych, armatura regulacyj-
na i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, armatura regu-
lacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, autoklawy 
elektryczne do gotowania, automatyczne instalacje do trans-
portu popiołu, baterie mieszające do rur wodociągowych, 
bidety, bojlery gazowe, bojlery, inne niż części maszyn,chłod-
nice do pieców, chłodnicze instalacje do tytoniu, chłodnie, 
chłodziarki do wina elektryczne, chłodziarki, elektryczne, 
chromatografy do celów przemysłowych, ciśnieniowe zbior-
niki wody, czajniki elektryczne, czyste komory [instalacje sa-
nitarne], deski sedesowe, dmuchawy kominowe, dozowniki 
środków odkażających w toaletach, dyfuzory nawadniające 
kropelkowe [urządzenia nawadniające], dymowe kanały, dy-
wany podgrzewane elektrycznie, dźwigary do ładowania 
pieców, elektryczne latarki, elektryczne ogrzewacze stóp, 
elektryczne podgrzewacze do butelek do karmienia, elek-
tryczne zaparzacze do kawy, filtry do klimatyzacji, filtry 
do wody pitnej, fontanny, fontanny czekoladowe elektrycz-
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ne, frytownice elektryczne, generatory acetylenowe, go-
frownice elektryczne, grill, grzałki nurnikowe, grzejniki 
do centralnego ogrzewania, hydranty, instalacja klimatyza-
cyjna do pojazdów, instalacje chłodnicze do cieczy, instala-
cje do automatycznego podlewania, instalacje do chłodze-
nia mleka, instalacje do dystrybucji wody, instalacje do filtro-
wania powietrza, instalacje do obróbki moderatorów jądro-
wych i paliwowych, instalacje do oczyszczania ścieków, in-
stalacje do odsalania, instalacje do ogrzewania wodnego, 
instalacje do polimeryzacji, instalacje do sauny, instalacje 
do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, 
instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia do suszenia, insta-
lacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje 
klimatyzacyjne, instalacje oświetleniowe do statków po-
wietrznych, kabiny przenośne do łaźni tureckich, kaloryfery 
elektryczne, kamienie lawy wulkanicznej do grilla, kanały dy-
mowe do kotłów grzewczych, klosze do lamp [kominki], 
koce elektryczne, nie do celów medycznych, kolorowe świa-
tełka do dekoracji świątecznych, kominki, kondensatory gazu 
inne niż części maszyn, kotły do pralni, kotły grzewcze, kotły 
parowe inne niż części maszyn, krany, kuchenki, kuchenki mi-
krofalowe, kuchenki mikrofalowe do celów przemysłowych, 
sprzęt kuchenny elektryczny, kuliste klosze do lamp, lady 
chłodnicze, lady podgrzewane, lampki elektryczne na choin-
ki, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, lampy 
bezpieczeństwa, lampy do kręcenia włosów, lampy 
do oświetlania akwarium, lampy elektryczne, lampy gazowe, 
lampy górnicze, lampy laboratoryjne, lampy łukowe, lampy 
nurkowe, lampy olejowe, lampy oświetleniowe, lampy stoją-
ce, lampy ultrafioletowe, nie do celów medycznych, latarki, 
latarki kieszonkowe, elektryczne latarnie oświetleniowe, ła-
zienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, maszyny i urzą-
dzenia do wytwarzania lodu, muszle klozetowe, muszle klo-
zetowe [WC], naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego 
ogrzewania, natryski, prysznice, nawilżacze do grzejników 
centralnego ogrzewania, odmrażacze do pojazdów, ogrze-
wacze kieszonkowe, ogrzewacze stóp, elektryczne lub nie-
elektryczne, opalarki, oprawki do lamp elektrycznych, 
osprzęt do palników gazowych, osuszacze powietrza, oświe-
tlenie do motocykli, ozdobne wodotryski, palniki, palniki ace-
tylenowe, palniki bakteriobójcze, palniki benzynowe, palniki 
do lamp, palniki gazowe, palniki kuchenek, palniki laborato-
ryjne, palniki na alkohol, palniki olejowe, palniki tlenowo-wo-
dorowe, palniki żarowe, parowary elektryczne, parowe sauny 
do twarzy, parowniki, pasteryzatory, piece [do wypalania, 
prażenia], piece [urządzenia grzewcze], piece dentystyczne, 
piece do pieczenia, piece do spopielania, piece na gorące 
powietrze, piece słoneczne, piece inne niż do użytku labora-
toryjnego, pisuary [armatura sanitarna], płuczki gazowe [czę-
ści instalacji gazowych], pochodnie, pochodnie gazowe 
do użytku w rafineriach naftowych, podgrzewacze do łóżek, 
podgrzewacze łóżek [szkandele], podgrzewacze powietrza, 
podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody, podgrzewacze 
wody [aparatura], podgrzewacze wody do wanien, poduszki 
elektryczne nie do celów leczniczych, pojemniki chłodnicze, 
pojemniki chłodzące elektryczne, pompy ciepła, popielniki 
do pieców, prasowacze parowe, prasy do tortilli elektryczne, 
pręty do rożna, pręty rusztowe, promiennikowe ogrzewacze 
do pomieszczeń, przeciwoślepieniowe urządzenia do samo-
chodów [osprzęt do lamp], przenośne ogniska kowalskie, 
przyrządy do zapalania gazu poprzez tarcie, reaktory jądro-
we, reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, reflektory 
samochodowe, regeneratory ciepła, rozpraszacz światła, ro-
żen, rożna, rurowe lampy wyładowcze [elektryczne] 
do oświetlenia, rury kotłowe centralnego ogrzewania, rury 
oświetleniowe, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, 
skarpetki podgrzewane elektrycznie, spłuczki ustępowe, ste-

laże do abażurów, sterylizatory, sterylizatory do wody, steryli-
zatory powietrza, suszarki do prania, elektryczne, suszarki 
do włosów, szafy chłodnicze, szybkowary elektryczne, szyb-
kowary, elektryczne światła do pojazdów, światła rowerowe, 
światła sufitowe, świecące numery na domy, termiczne ko-
lektory słoneczne [ogrzewanie], termofory, tostery, umywalki 
[części instalacji sanitarnych], urządzenia chłodzące, urządze-
nia dezodoryzujące, nie do użytku osobistego, urządzenia 
do celów sanitarnych, urządzenia do chlorowania basenów, 
urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia do chłodze-
nia powietrza, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, urzą-
dzenia do dezynfekcji, urządzenia do filtrowania akwariów, 
urządzenia do filtrowania wody, urządzenia do nawadniania 
do zastosowania w rolnictwie, urządzenia do oczyszczania 
gazu, urządzenia do oczyszczania oleju, urządzenia do od-
wadniania odpadków spożywczych, urządzenia do ogrze-
wania, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub 
gazowe, urządzenia do ogrzewanie akwariów, urządzenia 
do opalania się [łóżka opalające], urządzenia do opiekania 
i pieczenia, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elek-
troluminescencyjnych [LED], urządzenia do palenia kawy, 
urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia do pieczenia 
i opiekania, urządzenia do podgrzewania kleju, urządzenia 
do podgrzewania żelazek, urządzenia do prażenia owoców, 
urządzenia do prażenia tytoniu, urządzenia do schładzania 
wody, urządzenia do sterylizacji książek, urządzenia do su-
szenia rąk do toalet, urządzenia do tworzenia wirów wod-
nych, urządzenia do ujęcia wody, urządzenia do wanien z hy-
dromasażem, urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia 
do załadunku pieców, urządzenia elektryczne do ogrzewa-
nia, urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, urządzenia 
grzejne do odmrażania szyb w pojazdach, urządzenia grzew-
cze do pojazdów, urządzenia i instalacje do gotowania, urzą-
dzenia i instalacje do suszenia, urządzenia i instalacje oświe-
tleniowe, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, 
urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, urządzenia joni-
zujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia kli-
matyzacyjne, urządzenia na gorące powietrze, urządzenia 
zasilające kotły grzewcze, urządzenie dezynfekujące do ce-
lów medycznych, ustępy przenośne, uszczelki do kranów 
wodociągowych, wanny, wanny do nasiadówek, wanny spa, 
wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], wentylatory 
elektryczne do użytku osobistego, węgiel do lamp łuko-
wych, wężownice [części instalacji destylacyjnych, grzew-
czych lub chłodniczych], wielofunkcyjne urządzenia do go-
towania, wieże rafineryjne do destylacji, włókna magnezowe 
[oświetlenie], wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wy-
ciągi wentylacyjne do laboratoriów, wymienniki ciepła, inne 
niż części maszyn, wyprofilowane elementy instalacji piekar-
ników, zamrażarki, zapalarki do gazu, zapalniczki i zapalarki, 
zasobniki ciepła, zasobniki pary, zasuwy [ogrzewnictwo], za-
ślepki do grzejników, zawory do rur, zawory powietrzne 
do instalacji ogrzewania parowego, zawory regulujące po-
ziom w zbiornikach, zawory termostatyczne [części instalacji 
grzewczych], zbiorniki do płuczek ustępowych, zlewozmy-
waki, zmiękczacze wody, żarniki do lamp elektrycznych, żar-
niki elektryczne do ogrzewania, żarówki do kierunkowska-
zów w pojazdach, żarówki oświetleniowe, żyrandole, 35 ad-
ministrowanie programami dla osób często podróżujących 
drogą powietrzną agencje informacji handlowej, agencje 
reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w kompute-
rowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informa-
cji w rejestrach analizy kosztów, audyt działalności gospodar-
czej, badania biznesowe badania dotyczące działalności go-
spodarczej, badania opinii publicznej badania rynkowe, ba-
dania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa 
biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, 
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doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej doradztwo w zakresie za-
rządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania per-
sonelem dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 
handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, faktu-
rowanie, fotokopiowanie handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], 
impresariat w działalności artystycznej indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, in-
formacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, 
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), 
komputerowe zarządzanie plikami, maszynopisanie, nego-
cjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trze-
cich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, 
obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
opracowywanie cv dla osób trzecich, opracowywanie życio-
rysów dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, 
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, 
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organi-
zowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
outsourcing [doradztwo biznesowe] pisanie scenariuszy 
do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowy-
mi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszu-
kiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, produkcja filmów reklamowych produkcja progra-
mów typu telezakupy, produkcja programów związanych 
z telezakupami projektowanie materiałów reklamowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich przeprowadzanie te-
stów psychologicznych w celu selekcji personelu przygoto-
wanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunika-
tów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyj-
na, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej 
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, rekla-
my radiowe reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, roz-
powszechnianie reklam sporządzanie indeksów informacji 
do celów handlowych lub reklamowych sporządzanie wy-
ciągów z konta, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz za-
opatrzenia medycznego statystyczne zestawienia, stenogra-
fia, systematyzacja danych w komputerowych bazach da-
nych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych 
abonentów] telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace 
biurowe], tworzenie tekstów reklamowych uaktualnianie 
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony interneto-
wej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyj-
ne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi 
marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców usługi 
modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji 
sprzedaży, usługi podatkowe usługi pośrednictwa bizneso-
wego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych, in-
westorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi 
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośred-
nictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla 
osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich 
usługi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach 
[prace biurowe] usługi public relations, usługi sekretarskie, 
usługi umawiania spotkań [prace biurowe] usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 

innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych usługi w zakresie porówny-
wania cen, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw 
wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamo-
wych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środ-
kach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych 
wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamo-
wej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wy-
pożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk 
handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowla-
nych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, 
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, 
zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców 
pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie za-
mówień handlowych.

(210) 470571 (220) 2017 04 18
(731) CIEŚLIK SŁAWOMIRA FAMILY AND SPORT, Koluszki
(540) GolfinPoland.eu

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.08
(510), (511) 39 usługi w zakresie organizowania wycieczek.

(210) 470852 (220) 2017 04 24
(731) SCHWABE MARCIN, SCHWABE RAFAŁ 

PRZEDSIĘBIORSTWO RODZINNE IMPEROLL  
SPÓŁKA CYWILNA, Sierakowice

(540) IMPEROLL
(510), (511) 20 meble i artykuły wyposażenia wnętrz wyko-
nane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem 
takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, 
cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wi-
śnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo 
pochodnych i ich części, bufety, barki i witryny oszklone i/
albo inkrustowane jako stacjonarne lub ruchome meble do-
mowe, gastronomiczne, hotelarskie, okrętowe, kolejowe, pa-
łacowe i salonowe, reprezentacyjne, ekspozycyjne wykona-
ne z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem 
takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, 
cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wi-
śnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo 
pochodnych i ich części, baryłki niemetalowe, beczki nieme-
talowe, hoboki niemetalowe otwarte lub zamykane pokry-
wami jako użytkowe stacjonarne lub ruchome elementy 
wyposażenia wnętrz domowe, gastronomiczne, hotelarskie, 
okrętowe, kolejowe, pałacowe i salonowe reprezentacyjne, 
ekspozycyjne wykonane z wyłącznym udziałem lub z prze-
ważającym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno 
hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, 
grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych 
lub celulozo pochodnych i ich części, biurka i serwantki 
w tym serwantki dwunożne przyścienne trwale umocowane 
jako meble domowe, gastronomiczne, hotelarskie, okrętowe, 
kolejowe, pałacowe i salonowe reprezentacyjne, ekspozycyj-
ne, wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym 
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udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, 
mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, 
orzech, wiśnia oraz kompozytów drewnopochodnych lub 
celulozo pochodnych i ich części, blaty i pulpity w tym od-
chylne, dwudzielne, wielodzielne, przesuwne i odejmowalne 
do stołów domowych, gastronomicznych, hotelarskich, 
okrętowych, kolejowych, pałacowych, ogrodowych i salono-
wych reprezentacyjnych, ekspozycyjnych wykonane z wy-
łącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich ma-
teriałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, 
jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kom-
pozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych 
i ich części, bransoletki i opaski oraz plakietki identyfikacyjne 
i/lub reprezentacyjne niemetalowe dla szpitali, domów 
dziecka i zakładów opieki, uczestników kongresów i zebrań 
wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym 
udziałem talach materiałów jak bambus, drewno hikorowe, 
mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, 
orzech, wiśnia oraz kompozytów drewnopochodnych lub 
celulozo pochodnych i ich części, dekoracyjne przeznaczone 
do inkrustowania przypowierzchniowego wyroby z burszty-
nu i z kompozytów bursztynu oraz z zestalonej pianki mor-
skiej jako półprodukt pochodzenia naturalnego do celów 
wyposażenia wnętrz takich jak stacjonarne lub ruchome me-
ble domowe, gastronomiczne, hotelarskie, okrętowe, kolejo-
we, pałacowe, ogrodowe, salonowe reprezentacyjne, ekspo-
zycyjne i ich części, chodziki dla dzieci jako meble ruchome 
wykonane w wyłącznym udziałem lub z przeważającym 
udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, 
mahoń, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wi-
śnia oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo po-
chodnych i ich części, dekoracje przestawne jako elementy 
wyposażenia wnętrz wykonane z wyłącznym udziałem lub 
z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus, 
drewno hikorowe, mahoń, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osi-
ka, grab, orzech, wiśnia oraz kompozytów drewnopochod-
nych lub celulozo pochodnych i ich części, niemetalowe 
montowane jako elementy stałe wnętrz dozowniki domowe, 
hotelowe, gastronomiczne, kelnerskie do ręczników, chust 
i ścierek wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważają-
cym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikoro-
we, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, 
orzech, wiśnia oraz kompozytów drewnopochodnych lub 
celulozo pochodnych, drabiny z drzewa lub tworzyw sztucz-
nych i ich części, drewniane ozdobne i gładkie nie zdobione 
ręczne nosozne drzewce do flag i proporców, transparentów 
i ich części, drzwiczki do mebli i artykułów wyposażenia 
wnętrz wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważają-
cym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikoro-
we, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, 
orzech, wiśnia oraz kompozytów drewnopochodnych lub 
celulozo pochodnych i ich części, nie muzealnicze dzieła 
sztuki użytkowej z drewna, wosku, gipsu i tworzyw sztucz-
nych i ich części, tapicerowane lub nie tapicerowane fotele 
domowe i hotelowe oraz gastronomiczne i fryzjerskie z pod-
łokietnikami lub bez podłokietnikowe wykonane z wyłącz-
nym udziałem lub z przeważającym udziałem takich mate-
riałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, 
jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia oraz kom-
pozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych 
i ich części, niemetalowe gabloty oszklone jako użytkowe 
meble domowe, hotelarskie, gastronomiczne, okrętowe, lot-
nicze, ogrodowe, salonowe wykonane z wyłącznym udzia-
łem lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak 
bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, 
dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia oraz kompozytów 
drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części, 

niemetalowe haczyki do wieszania odzieży, haki do zasłon, 
osłon, kurtyn, przegród, przepierzeń wykonane z wyłącznym 
udziałem lub z przeważającym udziałem takich materiałów 
jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, 
buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia oraz kompozy-
tów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich czę-
ści, niemetalowe rzemieślnicze lub amatorskie warsztatowe 
stoły do pił wykonane z wyłącznym udziałem lub z przewa-
żającym udziałem talach materiałów jak bambus, drewno 
hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, 
grab, orzech, wiśnia oraz kompozytów drewnopochodnych 
lub celulozo pochodnych i ich części, inne niż dla celów 
obronności drewniane lub drewnopochodne jarzma do no-
sideł i ich części, domowe kadzie do wina, moszczu, zacieru 
browarniczego, do hodowli biologicznych innych niż me-
dyczne i farmaceutyczne wykonane z wyłącznym udziałem 
lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak bam-
bus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, 
brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drew-
nopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części, domo-
we, hotelarskie, gastronomiczne, okrętowe, lotnicze, ogrodo-
we, salonowe kanapy jednoosobowe, kanapy jako otomany 
wieloosobowe, szezlongi z jednostronnym podłokietnikiem 
wykonane z wyłącznym udziałem łub z przeważającym 
udziałem talach materiałów jak bambus, drewno hikorowe, 
mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, 
orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub 
celulozo pochodnych i ich części, niemetalowe kapsle i za-
tyczki do butelek, flakonów, butli, gąsiorów i ich części, wyko-
nane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem 
takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, 
cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wi-
śnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo 
pochodnych karnisze do zasłon, kotar, kurtyn i ich części, kar-
toteki jako pojemniki, płytoteki i analogowe taśmoteki jako 
meble domowe, hotelarskie, gastronomiczne wykonane 
z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich 
materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, so-
sna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz 
kompozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych 
i ich części, nie kodowane niemetalowe karty jako klucze lub 
identyfikatory z tworzyw sztucznych i materiałów drewno-
pochodnych i ich części, domowe, hotelarskie, gastrono-
miczne, okrętowe, lotnicze, ogrodowe, salonowe kasety stale 
lub przenośne na walory pieniężne, precjoza, biżuterię i inne 
wartościowe przedmioty wykonane z wyłącznym udziałem 
lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak bam-
bus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, 
brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drew-
nopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części, klepka 
bednarska oraz produkty rzemiosła kołodziejskiego wykona-
ne z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem 
takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, 
cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wi-
śnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo 
pochodnych i ich części, niemetalowe kojce dla dzieci jako 
meble wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważają-
cym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikoro-
we, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, 
orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub 
celulozo pochodnych i ich części, niemetalowe kołyski nie-
mowlęce na biegunach wykonane z wyłącznym udziałem 
lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak bam-
bus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, 
brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drew-
nopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części, nieme-
talowe serwantki, komody i witryny domowe, hotelarskie, 
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okrętowe, gastronomiczne wykonane z wyłącznym udzia-
łem lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak 
bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, 
dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów 
drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części, 
nie metalowe elementy konstrukcyjne domowych i hotelo-
wych tapicerowanych i nie tapicerowanych łoży, łóżek, sof, 
leżanek, szezlongów, tapczanów, narożników wykonane 
z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich 
materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, so-
sna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz 
kompozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych 
i ich części, kontuary domowe, restauracyjne i pałacowe wy-
konane z wyłącznym udziałem lub z przestającym udziałem 
takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, 
cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wi-
śnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo 
pochodnych i ich części, niemetalowe elementy wyrobów 
meblarskich lub elementy do wyposażenia wnętrz wykona-
ne z materiałów takich jak koral, pianka morska, kora, korek, 
bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, 
dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów 
drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części, 
nie metalowe zatyczki i uszczelnienia oraz zwieńczenia de-
koracyjne do butelek, butli, gąsiorów naturalne i syntetycz-
ne, wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym 
udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, 
mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, 
orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub 
celulozo pochodnych domowe lub hotelowe kosze nieme-
talowe, kosze piekarskie, kosze rybackie, kosze z pokrywką, 
bieliźniarki i ich części, kozły jako stojaki meblowe wykonane 
z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich 
materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, so-
sna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz 
kompozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych 
i ich części, wykonane z wyłącznym udziałem lub z przewa-
żającym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno 
hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, 
grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych 
lub celulozo pochodnych kółka do zasłon i kotar, kółka nie-
metalowe do mebli, kółka samonastawne do łóżek, niemeta-
lowe kółka nie samonastawne do mebli i ich części, niemeta-
lowe krany, kurki i zawory oraz zastawy do beczek, antałków 
i ich części wykonane z wyłącznym udziałem lub z przewa-
żającym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno 
hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, 
grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych 
łub celulozo pochodnych, niemetalowe ozdobne kraty 
i ekrany kominkowe domowe i pałacowe wykonane z wy-
łącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich ma-
teriałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, 
jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kom-
pozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych 
i ich części, krążki i zaczepy z tworzyw sztucznych do zasłon 
okiennych i kurtyn i ich części, kredensy domowe, restaura-
cyjne, pałacowe wykonane z wyłącznym udziałem lub 
z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus, 
drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzo-
za, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopo-
chodnych lub celulozo pochodnych i ich części, krzesła 
z podłokietnikami lub bez podłokietników wykonane z wy-
łącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich ma-
teriałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, 
jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kom-
pozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych 
i ich części, niemetalowe kształtki narożnikowe na ramy 

do obrazów i luster wykonane z wyłącznym udziałem lub 
z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus, 
drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzo-
za, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopo-
chodnych lub celulozo pochodnych i ich części, kwietniki 
jako meble domowe, restauracyjne, pałacowe, tarasowe wy-
konane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udzia-
łem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, ma-
hoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, 
wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo 
pochodnych i ich części, zaczepy, uchwyty, przywieszki, me-
daliony do kurtyn teatralnych wykonane z wyłącznym udzia-
łem lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak 
bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, 
dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów 
drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części, 
niemetalowe elementy legowiska dla zwierząt domowych 
wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym 
udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, 
mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, 
orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub 
celulozo pochodnych i ich części, inne niż szpitalne leżaki 
ogrodowe, tarasowe, pałacowe wykonane z wyłącznym 
udziałem lub z przeważającym udziałem takich materiałów 
jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, 
buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozy-
tów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich czę-
ści, listewki fasonowe do ram obrazów, listwy ozdobne 
do ram obrazów, listwy gładko powierzchniowe na ramy 
do obrazów, lustra i lustra weneckie (przezierne ) mające 
ramy lub korpusy wykonane z wyłącznym udziałem lub 
z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus, 
drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzo-
za, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopo-
chodnych lub celulozo pochodnych i ich części, ławy jako 
meble domowe lub salonowe wykonane z wyłącznym 
udziałem lub z przeważającym udziałem takich materiałów 
jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, 
buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozy-
tów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich czę-
ści, niemetalowe łóżka, łóżka dla dzieci jako kojce, łóżka szpi-
talne, łóżka wodne nie do celów leczniczych wykonane 
z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich 
materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, so-
sna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz 
kompozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych 
i ich części, wyroby z macicy perłowej naturalnej lub synte-
tycznej jako surowiec lub półprodukt dla potrzeb meblar-
stwa i wyposażenia wnętrz i ich części, niemetalowe maneki-
ny ekspozycyjne, manekiny krawieckie wykonane z wyłącz-
nym udziałem lub z przeważającym udziałem takich mate-
riałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, 
jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kom-
pozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych 
i ich części, nie metalowe ramy materacy do łóżek, tapcza-
nów, szezlongów, siedzisk, legowisk oraz ramy do materacy 
nadmuchiwanych powietrzem innych niż do celów leczni-
czych zawierające części wykonane z wyłącznym udziałem 
lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak bam-
bus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, 
brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drew-
nopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części, maty 
i wkładki wyjmowane do zlewów, wanien i brodzików wyko-
nane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem 
takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, 
cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wi-
śnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo 



Nr  ZT51/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 19

pochodnych i ich części, niemetalowe elementy mebli szkol-
nych i akademickich zawierające części wykonane z wyłącz-
nym udziałem lub z przeważającym udziałem takich mate-
riałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, 
jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kom-
pozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych 
i ich części, przeznaczone do zastosowania w meblarstwie 
i w wyposażeniu wnętrz niemetalowe gwoździe, haki, na-
krętki, nity, śruby, wkręty, czopy, kliny, zawiesia ścienne wyko-
nane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem 
takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, 
cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wi-
śnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo 
pochodnych i ich części, niemetalowe nie świecące numery, 
oznaczenia i identyfikatory domów i obiektów wykonane 
z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich 
materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, so-
sna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz 
kompozytów drewnopochodnych łub celulozo pochodnych 
i ich części, obiekty nadmuchiwane powietrzem do reklam 
i innych niż reklamy ekspozycji zawierające elementy wyko-
nane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem 
takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, 
cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wi-
śnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo 
pochodnych i ich części, niemetalowe obręcze i szpunty 
do beczek i antałków wykonane z wyłącznym udziałem lub 
z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus, 
drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzo-
za, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopo-
chodnych lub celulozo pochodnych i ich części, opakowania 
do butelek, gąsiorów, butli, wykonane z wyłącznym udzia-
łem lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak 
bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, 
dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów 
drewnopochodnych łub celulozo pochodnych i ich części, 
niemetalowe oprawy do szczotek, niemetalowe elementy 
osprzętu do drzwi i innej niż drzwi stolarki otworowej 
i ich części, niemetalowy osprzęt funeralny do trumien, kata-
falków i urn kremacyjnych, niemetalowe niejadalne ozdoby 
z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych i kosme-
tyków wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważają-
cym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikoro-
we, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, 
orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub 
celulozo pochodnych i ich części, niemetalowe palety maga-
zynowe, niemetalowe palety transportowe, niemetalowe 
palety załadowcze o zwiększonej ładowności, niemetalowe 
wyspecjalizowane palety załadunkowe do przedmiotów 
wielkiej wartości w tym zabytków kultury materialnej wyko-
nane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem 
takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, 
cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wi-
śnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo 
pochodnych i ich części, niemetalowe paliki namiotowe, nie-
metalowe paliki i stelaże do wolier i pawilonów ogrodowych 
i pałacowych wykonane z wyłącznym udziałem lub z prze-
ważającym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno 
hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, 
grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych 
lub celulozo pochodnych i ich części, parawany domowe, 
tarasowe, ogrodowe, pałacowe jako meble wykonane z wy-
łącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich ma-
teriałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, 
jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kom-
pozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych 
i ich części, domowe plecionki ze słomy z wyjątkiem mat, 

pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, niemetalo-
we pojemniki na paliwo ciekłe, niemetalowe pojemniki 
do składowania i transportu obiektów przestrzennych po-
nad gabarytowych, pojemniki niemetalowe na inne niż pali-
wo substancje płynne, niemetalowe wypornościowe po-
jemniki pływające wykonane z wyłącznym udziałem lub 
z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus, 
drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzo-
za, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopo-
chodnych lub celulozo pochodnych i ich części, niemetalo-
we pokrowce ekspozycyjne do wieszania odzieży, niemeta-
lowe pokrowce do magazynowania na odzież wykonane 
z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich 
materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, so-
sna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz 
kompozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych 
i ich części, niemetalowe pulpity dyrygenckie wykonane 
z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich 
materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, so-
sna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz 
kompozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych 
i ich części, niemetalowe domowe pulpity do czytania i pisa-
nia na stojąco jako meble wykonane z wyłącznym udziałem 
lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak bam-
bus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, 
brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drew-
nopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części, inne 
niż dyrygenckie pulpity pod książki i inne niż książki wolumi-
ny wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym 
udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, 
mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, 
orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub 
celulozo pochodnych i ich części, ramki do haftowania, me-
reżkowania i innych robót ręcznych wykonane z wyłącznym 
udziałem lub z przeważającym udziałem takich materiałów 
jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, 
buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozy-
tów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich czę-
ści, niemetalowe ramki bartnicze do plastrów miodu, ramki 
do uli o przeznaczeniu innym niż na wosk, kompletne ramki 
obrazów i ramy do obrazów wykonane z wyłącznym udzia-
łem lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak 
bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, 
dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów 
drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części, 
niemetalowe stoły wykonane z wyłącznym udziałem lub 
z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus, 
drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzo-
za, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopo-
chodnych lub celulozo pochodnych i ich części, niemetalo-
we skrajniki do wagonów kolejowych i odbojniki do środków 
transportu, niemetalowe skrzynie, paki, skrzynie do miesza-
nia zaprawy jako kaszty niemetalowe, skrzynie kratowe jako 
opakowania, skrzynki lęgowe dla ptaków, skrzynki na listy 
niemetalowe i nie murowane, domowe lub przedszkolne 
skrzynki na zabawki wykonane z wyłącznym udziałem lub 
z przeważającym udziałem takich materiałów jak bambus, 
drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzo-
za, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopo-
chodnych lub celulozo pochodnych i ich części, niemetalo-
we stoiska wystawowe lub ekspozycyjne wykonane z wy-
łącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich 
materiałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, so-
sna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz 
kompozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych 
i ich części, niemetalowe stojaki do beczek, niemetalowe 
stojaki do butelek, niemetalowe stojaki do wystawiania 



20 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT51/2017

i przechowywania gazet i publikacji, niemetalowe inne niż 
wojskowe stojaki na broń myśliwską, stojaki na kapelusze, 
stojaki na parasole, fermowe stojaki na paszę, niemetalowe 
stoliki pod maszyny do pisania, drukarki i skanery, niemetalo-
we elementy ploterów, niemetalowe stoliki ruchome pod 
komputery, niemetalowe i stanowiące wyposażenie wnętrz 
pochylnie, podesty, stopnie, straponteny, schodnie i schodki 
wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym 
udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, 
mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, 
orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub 
celulozo pochodnych i ich części, niemetalowe story we-
wnętrzne do okien i drzwi wykonane z wyłącznym udziałem 
lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak bam-
bus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, 
brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drew-
nopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części, nieme-
talowe szafki apteczne i szpitalne wykonane z wyłącznym 
udziałem lub z przeważającym udziałem takich materiałów 
jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, 
buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozy-
tów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich czę-
ści, niemetalowe szafki do przechowywania żywności 
nie będące lodówkami lub chłodziarkami wykonane z wy-
łącznym udziałem lub z przeważającym udziałem takich ma-
teriałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, 
jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kom-
pozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych 
i ich części, oprawy na lustra wykonane z wyłącznym udzia-
łem lub z przeważającym udziałem takich materiałów jak 
bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, 
dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów 
drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich części, 
szpule niemetalowe do nawijania przewodów giętkich wy-
konane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udzia-
łem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, ma-
hoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, 
wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo 
pochodnych i ich części, szpulki do przędzy, nici jedwab-
nych, kordonku wykonane z wyłącznym udziałem lub z prze-
ważającym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno 
hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, 
grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych 
lub celulozo pochodnych i ich części, oprawy do sztabek 
ambroidowych wykonane z wyłącznym udziałem lub z prze-
ważającym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno 
hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, 
grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych 
lub celulozo pochodnych i ich części, wykonane z wyłącz-
nym udziałem lub z przeważającym udziałem takich mate-
riałów jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, 
jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kom-
pozytów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych 
oprawy sztucznych plastrów woskowych do pasiek i bard, 
wykonane z takich materiałów sztuczne plastry z wosku 
do uli, szuflady i suwanki do mebli i sprzętu wyposażenia 
mieszkań wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważa-
jącym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hiko-
rowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, 
orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub 
celulozo pochodnych i ich części, szyldy identyfikacyjne wy-
konane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udzia-
łem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, ma-
hoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, 
wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo 
pochodnych i ich części, tablice ogłoszeniowe, tablice reje-
stracyjne niemetalowe, tabliczki identyfikacyjne niemetalo-

we wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym 
udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, 
mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, 
orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub 
celulozo pochodnych i ich części, taborety jako podnóżki 
wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym 
udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, 
mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, 
orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub 
celulozo pochodnych i ich części, meblarskie i wnętrzarskie 
taśmy wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważają-
cym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikoro-
we, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, 
orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub 
celulozo pochodnych i ich części, toaletki domowe i teatral-
ne jako meble wykonane z wyłącznym udziałem lub z prze-
ważającym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno 
hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, 
grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych 
lub celulozo pochodnych i ich części, ruchome trapy dla pa-
sażerów wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważają-
cym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikoro-
we, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, 
orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub 
celulozo pochodnych i ich części, domowe i restauracyjne 
wózki barowe ruchome do serwowania napoi i potraw wy-
konane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udzia-
łem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, ma-
hoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, 
wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo 
pochodnych i ich części, wykończeniowe elementy jako ga-
lanteria do mebli i artykułów wyposażenia wnętrz z drewna, 
korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbin, 
muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych 
surowców lub z tworzyw sztucznych, wyroby koszykarskie 
wykonane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym 
udziałem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, 
mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, 
orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub 
celulozo pochodnych i ich części, niemetalowe nieelektrycz-
ne elementy zamków i zamknięć wykonane z wyłącznym 
udziałem lub z przeważającym udziałem takich materiałów 
jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, 
buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozy-
tów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich czę-
ści, zasłony dekoracyjne do wnętrz wykonane z wyłącznym 
udziałem lub z przeważającym udziałem takich materiałów 
jak bambus, drewno hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, 
buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, wiśnia, oraz kompozy-
tów drewnopochodnych lub celulozo pochodnych i ich czę-
ści, niemetalowe zasuwki i zawiasy drzwiowe i okienne wy-
konane z wyłącznym udziałem lub z przeważającym udzia-
łem takich materiałów jak bambus, drewno hikorowe, ma-
hoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, grab, orzech, 
wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych lub celulozo 
pochodnych i ich części, niemetalowe elementy do sprzętu 
drenażowego wykonane z wyłącznym udziałem lub z prze-
ważającym udziałem takich materiałów jak bambus, drewno 
hikorowe, mahoń, cedr, sosna, jodła, buk, dąb, brzoza, osika, 
grab, orzech, wiśnia, oraz kompozytów drewnopochodnych 
lub celulozo pochodnych i ich części, 22 tekstylia techniczne 
takie jak: konfekcjonowane w opakowania jednostkowe weł-
na, jedwab, bawełna i juta, drabinki sznurowe lub parciane 
szczebelkowe, strażackie, ratownicze i ich części, hamaki do-
mowe, jachtowe, alpinistyczne, wyprawowe i ich części, kon-
fekcjonowane użyteczne odpady z jedwabiu, juty, bawełny, 
niemetalowe kable w zwojach lub nawojach inne niż elek-
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tryczne i elektroniczne, ratownicze kapoki z wełny, bawełny, 
kapoku i juty i ich części, konfekcjonowane drobne popro-
dukcyjne kłaczki jedwabne, wełniane, bawełniane, jutowe, 
kokony jedwabnicze naturalne, konopie, len surowy jako 
płótno, niemetalowe liny okrętowe, liny holownicze do po-
jazdów, liny holownicze do samochodów, konfekcjonowane 
łyko naturalne lub syntetyczne, markizy tekstylne lub włókni-
nowe, markizy z tworzyw sztucznych i ich części, inne niż 
gumy i kauczuku i inne niż z tworzyw sztucznych niemetalo-
we materiały do pakowania, wypełniania i wypychania, włó-
kiennicze i włókninowe materiały filtracyjne jako wata, mate-
riały na obicia i do wypełniania z wyjątkiem gumy lub two-
rzyw sztucznych, nie przerobione tekstylne materiały włó-
kiennicze, niemetalowe nosidła i zawiesia do transportu ła-
dunków i ich części, opakowania i osłony ze słomy lub precy-
pitatów słomy do butelek, gąsiorów, pojemników i ich części, 
niemetalowe pasy do transportu ładunków w tym niemeta-
lowe pasy transmisyjne „bez końca”, pierze i puch do wypy-
chania tapicerki pojazdowej, pierze na pościel, pierze tapicer-
skie meblarskie, plandeki i ich części inne niż samochodowe 
plandeki do pokrywania mebli i elementów wyposażenia 
wnętrz, smołowane lub w inny sposób bakteriologicznie 
unieczynnione geotekstylne płótno tkane lub igłowane 
do stosowania w górnictwie, drogownictwie i technikach 
ochrony naturalnego środowiska człowieka, pokrowce 
na pojazdy inne niż plandeki, przewody wentylacyjne z płót-
na smołowanego dla kopalni, przykrycia maskowane 
i ich części, naturalny puch drobiowy lub wielbłądzi jako pie-
rze, konfekcjonowana rafia, konfekcjonowana sierść zwierzę-
ca, słoma tapicerska, wielogatunkowa nie klasyfikowana 
po przemysłowa plątanka włókiennicza i igłowana jako od-
pad użytkowy do dalszego przetwarzania w celach meblar-
skich i wnętrzarskich, niemetalowe szelki i stropy do trans-
portu ładunków, szklane włókno krzemowe i inne nieorga-
niczne do celów włókienniczych, niemetalowe liny, sznury, 
sznurki do pakowania, sznurki do wiązania, sznurki do wyra-
biania sieci, sznurki do zawieszania przedmiotów, sznury 
na baty, sznury na bicze, szpagaty papierowe i ich części, 
niemetalowe taśmy do podwiązywania roślin, taśmy do nie-
metalowe związywania, niemetalowe taśmy do żaluzji 
i ich części, niemetalowe wykonane z materiałów tekstyl-
nych i włókninowych torby do pakowania, koperty, woreczki, 
trawa tapicerska, preparowane trociny tapicerskie do wypeł-
nień dla potrzeb wyposażenia pomieszczeń, uszczelnienia 
włókninowe do poszycia statków i ich części, inna niż plątan-
ka włókiennicza wata tapicerska, watolina do filtrowania, 
wełna czesankowa, wełna drzewna, wełna surowa lub im-
pregnowana, wełna tapicerska do wypychania, wełna 
zgrzebna, niemetalowe wiązadła hutnicze, ceramiczne, nie-
metalowe wiązadła do celów rolniczych i ich części, użytecz-
ne wióry drewniane i skratki tartaczne jako odpad użytkowy 
do dalszego przetwarzania, włosie, włosie do wypychania, 
włosie końskie, włosy, włókna surowe, włókna bawełniane, 
włókna bawełny, włókna kokosowe, włókna krzemowe szkla-
ne do celów włókienniczych, włókna ostnicowe, włókna 
szklane do celów przemysłowych, włókna tekstylne, włókna 
węglowe do celów włókienniczych, włókna z rafii, włókno 
kokosowe, preparowane suszone wodorosty morskie do wy-
pychania, tekstylne lub włókninowe woreczki do prania deli-
katnej bielizny, worki do pakowania z materiałów tekstylnych 
i igłowanych, worki do transportu i przechowywania nie tek-
stylnych materiałów luzem, inne niż wojskowe standaryzo-
wane worki pocztowe i okrętowe, wiatrochrony włókienni-
cze i igłowane, włókiennicze i igłowane wyściółki tapicerskie, 
opakowaniowe i wnętrzarskie, żagle jachtowe, żagle do nart, 

wiatrodesek i skibobów i ich części, niemetalowe żaluzje 
inne niż zwijane i inne niz plisowane w tym żaluzje weneckie 
wewnętrzne i ich części i ich części, niemetalowe żyłki 
do wiązania.

(210) 471617 (220) 2017 05 13
(731) MACIEJCZYK ŁUKASZ IGNIS, Warszawa
(540) golden line
(510), (511) 34 bibułki papierosowe, bloczki z bibułki pa-
pierosowej, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, 
filtry do papierosów, papierosy elektroniczne, pojemniczki 
z gazem do zapalniczek, środki aromatyzujące do stosowa-
nia w papierosach elektronicznych inne niż olejki eteryczne, 
środki aromatyzujące do tytoniu inne niż olejki eteryczne, 
tabaka, tabakierki, pojemniki na tytoń, waporyzatory dla 
palaczy do stosowania doustnego, zapalniczki dla palaczy, 
zapałki, zioła do palenia.

(210) 471640 (220) 2017 05 15
(731) BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) DUUUŻE PUZZLE

(531) 21.01.14, 21.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 mapy, w tym mapy edukacyjne do układa-
nia z puzzli, komiksy, książeczki edukacyjne, materiały edu-
kacyjne z papieru, kartonu i tektury, modele trójwymiarowe 
z kartonu lub tektury do celów edukacyjnych, 28 puzzle, 
puzzle 3D, gry-łamigłówki, gry planszowe, gry logiczne, 
karty do gry, układanki, układanki edukacyjne, maty eduka-
cyjne dla dzieci, w tym do układania z puzzli, zabawki w po-
staci miarek wzrostu dla dzieci, zabawki w postaci modeli 
edukacyjnych do składania z elementów, 35 sprzedaż map, 
w tym map edukacyjnych do układania z puzzli, komik-
sów, książeczek edukacyjnych, materiałów edukacyjnych 
z papieru, kartonu i tektury, pudełek kartonowych, sprze-
daż puzzli, puzzli 3D, gier-łamigłówek, gier planszowych, 
gier logicznych, kart do gry, układanek, układanek eduka-
cyjnych, mat edukacyjnych dla dzieci, w tym do układania 
z puzzli, modeli edukacyjnych do składania z elementów, 
zabawek w postaci miarek wzrostu dla dzieci, sprzedaż ar-
tykułów dla dzieci, w tym odzieży, nakryć głowy, obuwia, 
toreb i torebek, usługi reklamowe i marketingowe, prezen-
towanie produktów w celu sprzedaży, wystawy handlowe, 
usługi organizacji wystaw i targów w celach handlowych 
i reklamowych.

(210) 471860 (220) 2017 05 18
(731) FCPK BYTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytów
(540) PERFECT 6
(510), (511) 6 płyty konstrukcyjne ze stali i metali koloro-
wych, aluminium, brązu i z ich stopów z frezowaniem szesciu 
płaszczyzn.
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(210) 472241 (220) 2017 05 29
(731) 4MASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PALU salonsystem

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.22
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji dłoni i stóp, stylizacja 
paznokci, lakiery, żele, kosmetyki do dłoni i stóp, akcesoria 
kosmetyczne, kosmetyki do makijażu.

(210) 472265 (220) 2017 05 29
(731) LUBRYKA EWA, Wrocław
(540) DOLINA BARYCZY

(531) 03.01.06, 03.01.08, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, środki i artykuły spo-
żywcze dla zwierząt, dodatki do pasz i karmy dla zwierząt 
w postaci płodów, 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich 
różnych towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupo-
wać hurtowo lub detalicznie w hurtowniach sklepach i/lub 
również w systemie on-line za pośrednictwem sieci Internet 
w szczególności: artykułów zoologicznych i wędkarskich, ży-
wych zwierząt domowych, akcesoriów do hodowli zwierząt 
w warunkach domowych, karmy i pokarmów dla zwierząt 
w tym dla psów i kotów, środków czystości i preparatów 
do mycia, kosmetyków i akcesoriów do karmienia, higieny 
i transportu zwierząt, zabawek oraz ubrań, substancji od-
żywczych i wzmacniających dla zwierząt, żwirków i piasków 
aromatycznych dla zwierząt, dezodorantów odstraszających 
insekty i grzebieni dla zwierząt oraz usługi reklamy i promo-
cji w zakresie artykułów i produktów wymienionych kon-
fekcjonowanie, pakowanie i składowanie towarów, w tym 
szamponów dla zwierząt, 44 usługi weterynaryjne, usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji zwierząt domowych, usługi 
w zakresie hodowli zwierząt.

(210) 472323 (220) 2017 05 29
(731) BIOVENA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Sikatris

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.11
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosme-
tyki, płyny do pielęgnacji włosów, 5 produkty farmaceutycz-
ne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla 
niemowląt.

(210) 472441 (220) 2017 06 01
(731) SZURLEJ JAKUB JAKUB, Wrocław
(540) CHOCOTALE
(510), (511) 30 herbata, kawa, czekolada, napoje na bazie 
czekolady, napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao, 
35 sprzedażtowarów z branży spożywczej w sklepach, hur-
towniach oraz za pośrednictwem Internetu, 43 usługi ga-
stronomiczne w herbaciarniach, kawiarniach, restauracjach, 
bufetach, stołówkach, jadłodajniach, klubach.

(210) 473287 (220) 2017 06 23
(731) ASPERIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) Slimroll
(510), (511) 28 przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, 
44 usługi w zakresie fizjoterapii i fizykoterapii.

(210) 473472 (220) 2017 08 16
(731) TAHEEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - DYSTRYBUCJA SPÓLKA 
KOMANDYTOWA, Michałowice

(540) Taheebo esencja natury

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.11.01, 05.03.13
(510), (511) 5 suplementy diety, 29 susz owocowy, susz 
owocowy aromatyzowany, susz owocowy aromatyzowany 
ekologiczny, przetwory owocowe, przetwory owocowe eko-
logiczne, 30 herbaty, herbaty owocowe, herbaty ziołowe, 
przetworzone zioła pojedyncze, przetworzone mieszanki 
ziołowe, przetworzone mieszanki ziołowo-owocowe aro-
matyzowane, przetworzone mieszanki ziołowo-owocowe, 
przetworzone mieszanki ziołowo-owocowe ekologiczne, 
sól, przyprawy, przyprawy ekologiczne, kawa, kawa ekolo-
giczna, .

(210) 473577 (220) 2016 07 28
(731) Jaguar Land Rover Limited, Coventry, GB
(540) LAND CARRIER
(510), (511) 12 samochody, części i akcesoria do pojazdów, 
podłokietniki do siedzeń pojazdów, torby bagażowe spe-
cjalnie dopasowane do bagażników pojazdów, torby, siatki 
i tace z przegródkami do wnętrz samochodów, specjalnie 
dopasowane do pojazdów, zagłówki do siedzeń pojazdów, 
pokrowce na zagłówki do siedzeń w pojazdach, ochronne 
osłony na lusterka boczne i dla pasażera, pokrowce na sie-
dzenia pojazdów, pokrowce na kierownice pojazdów, po-
krowce na pojazdy [dopasowane], silniki do pojazdów lądo-
wych, koła pojazdów, koła ze stopów do pojazdów, kołpaki 
do kół, obręcze do kół, zaślepki piast do kół pojazdów, koł-
paki, osłony do kół, koła zębate łańcuchowe, spojlery do po-



Nr  ZT51/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 23

jazdów, pokrowce na pojazdy, siedzenia do pojazdów, pasy 
bezpieczeństwa do pojazdów, osłony chłodnic pojazdów, 
panele ozdobne do nadwozi samochodowych, konsole 
centralne pojazdów sprzedawane jako część pojazdów i za-
wierające interfejsy elektroniczne, rowery, części, elementy 
i akcesoria do rowerów, wózki dziecięce spacerowe i wózki 
dziecięce głębokie oraz części i akcesoria do nich, foteliki 
samochodowe dla niemowląt i dzieci, z wyłączeniem opon 
i dętek do opon.

(210) 473795 (220) 2017 07 06
(731) C.K. BROWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) 1996 C.K. BROWAR

(531) 09.01.10, 03.07.02, 03.07.24, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 
26.01.18, 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01

(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.

(210) 473891 (220) 2017 08 21
(731) GŁOGOWSKI TOMASZ AB SOLUTION, Warszawa
(540) Fabryka Zimna
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa syste-
mów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).

(210) 474034 (220) 2017 07 12
(731) BACHANEK PAWEŁ JAKUB SPORTFOOD, Warszawa
(540) ELIKSIR MIŁOŚCI ŚWIEŻO WYCISKANY SOK 100% 

jeżyna truskawka banan mleko kokosowe jabłko 
czarny sezam WSTRZĄŚNIJ PRZED WYPICIEM 
SPORTFOOD MY GOTUJEMY, TY ĆWICZYSZ! POLSKIE 
OWOCE I WARZYWA

(531) 19.07.01, 02.09.01, 25.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 
27.05.24, 29.01.12

(510), (511) 29 konserwy warzywne, przetwory warzywne 
konserwowane, sałatki warzywne konserwowane, sałatki 
warzywne, sałatki owocowo - warzywne, sałatki owocowe, 
dżemy, konfitury, kompoty, przeciery, 32 napoje, nektary 
i soki owocowe, napoje warzywne, napoje owocowo - wa-
rzywne, napoje owocowe, syropy, aperitify i napoje bezalko-
holowe, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do pro-
dukcji napojów, napoje gazowane, sorbety.

(210) 474035 (220) 2017 07 12
(731) BACHANEK PAWEŁ JAKUB SPORTFOOD, Warszawa
(540) WIECZNA MŁODOŚĆ ŚWIEŻO WYCISKANY  

SOK 100% 24h ogórek + jabłko + seler + jarmuż 
szpinak pietruszka WSTRZĄŚNIJ PRZED WYPICIEM 
SPORTFOOD MY GOTUJEMY, TY ĆWICZYSZ! POLSKIE 
OWOCE I WARZYWA

(531) 19.07.01, 25.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 
24.17.05, 29.01.12

(510), (511) 29 konserwy warzywne, przetwory warzywne 
konserwowane, sałatki warzywne konserwowane, sałatki 
warzywne, sałatki owocowo - warzywne, sałatki owocowe, 
dżemy, konfitury, kompoty, przeciery, 32 napoje, nektary 
i soki owocowe, napoje warzywne, napoje owocowo - wa-
rzywne, napoje owocowe, syropy, aperitify i napoje bezalko-
holowe, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do pro-
dukcji napojów, napoje gazowane, sorbety.

(210) 474139 (220) 2017 07 14
(731) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) MIODULA AWANGARDA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe, 
wódki, drinki alkoholowe, nalewki, spirytus.

(210) 474221 (220) 2017 08 28
(731) STYRCZULA WOJCIECH BIURO USŁUG 

PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH PROJ-INWEST, 
Kościelisko

(540) Eco Tatry Hotel holiday & spa
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(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 01.01.04, 05.05.20
(510), (511) 43 usługa hotelowa (tymczasowe zakwate- 
rowanie).

(210) 474285 (220) 2017 08 31
(731) PEGAZ IN - WEST SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) INTENSIVE east

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 26.01.01
(510), (511) 35  biura pośrednictwa pracy, doradztwo w za-
kresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu.

(210) 474318 (220) 2017 07 18
(731) BOJANOWSKA KORNELIA P.H.U. FIRST, Łódź
(540) be FIRST

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 474423 (220) 2015 05 20
(731) Primos, Inc., Flora, US
(540) TRIGGER STICK
(510), (511) 9 statywy trójnożne, statywy dwunożne, mono-
pody i stojaki dla lornetek, kamer, aparatów fotograficznych 
i teleskopów używanych do rekreacji na wolnym powietrzu, 
podpórki, uchwyty i stojaki do aparatów fotograficznych, 
urządzeń kinematograficznych, urządzeń i przyrządów 
optycznych, przyrządów pomiarowych, wykrywaczy, urzą-
dzeń do monitorowania, lornetek, aparatów i teleskopów, 
13 statywy trójnożne, statywy dwunożne, monopody i sto-
jaki do myśliwskiej broni palnej, podpórki, uchwyty i stojaki 
do broni i broni palnej.

(210) 474496 (220) 2017 07 24
(731) MADMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) M

(531) 27.05.01, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, preparaty do regulacji wzrostu roślin, 
środki do ochrony nasion, środki chemiczne dla rolnictwa, 
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz 

środków przeciw pasożytom, 35 audyt działalności go-
spodarczej, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
badania biznesowe, badania opinii publicznej, produkcja 
filmów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, 
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyj-
ne, rozpowszechnianie reklam, usługi doradcze w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, 36 analizy finansowe, 
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w spra-
wach ubezpieczeniowych, inwestycje kapitałowe, leasing 
finansowy, maklerstwo, pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, 
nieruchomości], zarządzanie nieruchomością, 37 budowa 
fabryk, budowa i naprawa magazynów, budownictwo, 
konsultacje budowlane, nadzór budowlany, rozbiórka 
budynków, wynajem buldożerów, wynajem koparek, wy-
najem sprzętu budowlanego, 41 doradztwo zawodowe, 
fotografia, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organi-
zowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
organizowanie zawodów sportowych, planowanie przyjęć 
[rozrywka], tłumaczenia, 42 doradztwo w zakresie projek-
towania stron internetowych, pomiary geodezyjne, pro-
jektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, 
projektowanie opakowań, projektowanie urbanistyczne, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, usługi architektoniczne, usługi graficzne, usługi in-
żynieryjne, usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne do-
tyczące architektury, 45 badania prawne, doradztwo w za-
kresie własności intelektualnej, planowanie i organizowanie 
ceremonii ślubnych, prawne administrowanie licencjami, 
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób 
trzecich, usługi serwisów społecznościowych on-line, usłu-
gi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, 
zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 474756 (220) 2017 07 27
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) HOTEL APART
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, informacja hotelowa, re-
zerwacje hotelowe, wynajem miejsc noclegowych, usługi 
w zakresie zakwaterowania w hotelach, hostelach i pensjo-
natach, gastronomiczne, restauracyjne, kateringowe, usługi 
świadczone przez kafeterie, kawiarnie, cukiernie, lodziarnie, 
puby, bary, snack-bary i restauracje samoobsługowe, wyna-
jem sal konferencyjnych i sal na imprezy rozrywkowo-kultu-
ralne, wynajmowanie sal na posiedzenia i konferencje.

(210) 474947 (220) 2017 08 03
(731) MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE 

TRYCHOLOGII KLINICZNEJ I ESTETYCZNEJ ICATA, 
Kraków

(540) INTERNATIONAL CLINICAL and AESTHETIC 
TRICHOLOGY ASSOCIATION icata
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(531) 27.05.01, 01.05.01, 29.01.12, 02.09.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki 
sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, ma-
teriały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, 
wosk dentystyczny, środki odkażające, środki do niszczenia 
robactwa, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, 41 na-
uczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz 
ich projektowanie, przemysłowa analiza i usługi badawcze, 
projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogra-
mowania, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, higie-
na i pielęgnacja urody dla ludzi, higiena i pielęgnacja urody 
zwierząt, usługi dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 475105 (220) 2017 08 07
(731) LEGAL GEEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) dokrates
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramo-
wanie do systemów kontroli dokumentów produkcyjnych, 
oprogramowanie do automatyzacji dokumentów, opro-
gramowanie do składania dokumentów, mobilne aplikacje, 
oprogramowanie komputerowe do zarządzania dokumen-
tami, 42 tworzenie programów komputerowych, usługi 
projektowania dotyczące programów komputerowych, 
usługi projektowania dokumentów, usługi zautomatyzowa-
nego tworzenia dokumentów, umożliwianie tymczasowe-
go użytkowania oprogramowania online nie do pobrania, 
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowa-
nia online nie do pobrania, służącego do przygotowywania 
dokumentów i formularzy prawnych, weryfikacja podpisu 
elektronicznego i tworzenie, przygotowywanie, edytowanie 
dokumentów i formularzy prawnych i zarządzanie ich bazą, 
udostępnianie strony internetowej, która daje, wielu użyt-
kownikom komputerów na raz, możliwość umieszczania 
w Internecie, tworzenia i edytowania dokumentów, kon-
wersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
digitalizacja dokumentów, projektowanie komputerowej 
bazy danych, 45 usługi prawne, usługi w zakresie doradz-
twa prawnego, usługi informacji prawnej, świadczenie usług 
w zakresie badań prawnych, badania [wyszukiwanie] w za-
kresie informacji prawnych, ochrona własności intelektual-
nej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów praw-
nych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.

(210) 475129 (220) 2017 08 08
(731) GROBELNY MIECZYSŁAW, Poznań
(540) STROP ZESPOLONY GĘSTOŻEBROWY VECTOR

(531) 29.01.12, 24.15.01, 24.15.08, 27.05.01
(510), (511) 6 stropy metalowe, zaciski z metalu do belek 
stropowych, belki stropowe z żelaza lub stali, metalowe ele-
menty konstrukcyjne do stropów, metalowe materiały bu-
dowlane do stropów, belki stropowe metalowe, metalowe, 

strukturalne elementy budowlane, metalowe materiały bu-
dowlane, blacharskie materiały budowlane, stalowe materia-
ły budowlane, ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, 
metalowe materiały budowlane w postaci płyt, metalowe 
materiały budowlane w postaci arkuszy, metalowe materiały 
budowlane w postaci paneli, metalowe materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne, 19 niemetalowe belki stropowe, 
stropy niemetalowe, niemetalowe konstrukcyjne belki stro-
powe wspornikowe, betonowe materiały budowlane, szkla-
ne materiały budowlane, powłoki [materiały budowlane], 
materiały budowlane niemetalowe, materiały budowlane 
przeciwogniowe, materiały budowlane ze szkła, ogniotrwa-
łe materiały budowlane, niemetalowe, materiały budowla-
ne z kamienia naturalnego, bloczki budowlane zawierające 
materiały izolacyjne, materiały budowlane i konstrukcyjne 
niemetalowe, materiały budowlane z włókien mineralnych, 
materiały budowlane ze sztucznego kamienia, materiały 
budowlane na bazie wapna, niemetalowe materiały budow-
lane do pokrywania dachu, materiały budowlane nieme-
talowe o właściwościach akustycznych, materiały budow-
lane wykonane z włókna skalnego, materiały budowlane 
z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały budowlane 
z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem, niemetalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalo-
we materiały budowlane do użytku przy poziomowaniu na-
wierzchni, niemetalowe maty tkane do użytku jako materiały 
geotekstylne w celach budowlanych, 35 reklama, w tym pra-
sowa, radiowa i telewizyjna, dystrybucja i rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych - próbek, druków, prospektów 
broszur, pokazy towarów, wynajmowanie przestrzeni rekla-
mowej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, zarządzanie przedsiębiorstwem, administro-
wanie przedsiębiorstwem, czynności biurowe, badania ryn-
ku, analizy rynkowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, usługi sprzedaży w związku z ma-
teriałami budowlanymi, 37 budowa stropów, budowanie 
konstrukcji żelbetowych, betonowanie, naprawy elementów 
betonowych.

(210) 475170 (220) 2017 08 09
(731) MARKIEWICZ MARTA, Gdynia
(540) SARSA
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, albumy, fotografie 
wydrukowane, kalendarze, kartki z życzeniami, katalogi, ko-
miksy, materiały drukowane, śpiewniki, nuty, karty okoliczno-
ściowe, wydawnictwa jednorazowe wydrukowane, 38 Za-
pewnianie dostępu do portali w Internecie, udostępnianie 
muzyki cyfrowej z Internetu, zapewnianie dostępu do treści 
multimedialnych online w zakresie rozrywki i kultury, zapew-
nianie dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo i audio 
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życze-
nie online, zapewnianie dostępu do informacji o programach 
spektakli i koncertów,, 41 informacja o imprezach rozrywko-
wych, usługi klubowe w zakresie rozrywki, usługi w zakre-
sie kompozycji muzycznych, organizowanie, wykonywanie 
i prowadzenie koncertów, organizowanie spektakli, wysta-
wianie spektakli na żywo, organizowanie wystaw z dziedziny 
kultury i rozrywki, pisanie tekstów innych niż reklamowych, 
producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż 
reklamowych, produkcja programów radiowych i telewizyj-
nych, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, 
publikowanie elektroniczne on-line książek, periodyków 
i wydawnictw jednorazowych, rezerwacja miejsc na spek-
takle, widowiska rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi 
prezenterów muzyki.
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(210) 475372 (220) 2017 08 16
(731) ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) Horeca

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze, tkaniny, tka-
niny bawełniane, tkaniny elanobawełniane, tkaniny flanelo-
we, tkaniny mieszankowe poliestrowo-bawełniane, tkaniny 
bawełniano-mieszankowe, tkaniny drelichowe, tkaniny 
włókiennicze, tkaniny podszewkowe, tkaniny na pokrowce, 
tkaniny na poszewki, tkaniny pościelowe, tkaniny na prze-
ścieradła, tkaniny na ręczniki tekstylne, tkaniny na serwetki 
tekstylne, tkaniny na bieliznę stołową, tkaniny na serwety, 
tkaniny odzieżowe, tkaniny na mundury, tkaniny na spodnie, 
tkaniny na spódnice, tkaniny na spodenki, tkaniny ubranio-
we, tkaniny na odzież ochronną, tkaniny na odzież roboczą, 
tkaniny na odzież używaną w salach operacyjnych, tkaniny 
medyczne, tkaniny antyelektrostatyczne, tkaniny bakterio-
statyczne, tkaniny kwasoodporne i ługoodporne, tkaniny 
koszulowe, tkaniny koszulowe „moro”, tkaniny koszulowe 
dla wojska, narzuty na łóżka, ścierki, ręczniki tekstylne, za-
słony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, 
koce, flanela, flanela sanitarna, bielizna kąpielowa za wyjąt-
kiem odzieży, bielizna wzorzysta, bielizna pościelowa, na-
rzuty na łóżka, pościel, pokrycie na materace, prześcieradła, 
zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucz-
nych, śpiwory, jako poszwy zastępujące prześcieradła, ob-
rusy niepapierowe, 35 promocja sprzedaży, usługi sprzeda-
ży bez uwzględnienia transportu, związane ze sprzedażą 
artykułów tekstylnych, wyrobów włókienniczych, tkanin, 
tkanin flanelowych, flaneli sanitarnej, artykułów pościelo-
wych, bielizny, bielizny osobistej, bielizny wzorzystej jed-
nobarwnej, bielizny jako części garderoby, koszul męskich, 
bluzek, gorsetów jako bielizny, halek jako bielizny, półhalek, 
sukienek, koszul, koszulek sportowych, odzieży i dodat-
ków odzieżowych, odzieży z dzianiny, odzieży na gimna-
stykę, odzieży ze skóry, okrycia wierzchniego, szlafroków, 
T-shirtów, ubrań, kostiumów, żakietów damskich, spodni 
damskich i spódnic, spodni męskich, spodni ogrodniczek, 
odzieży ochronnej, odzieży roboczej, odzieży medycznej, 
ubrań ochronnych HACCP, nakryć głowy, obuwia, rękawic, 
tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie 
zakupu w sklepach detalicznych, w centrum handlowym, 
hipermarkecie, supermarkecie, w hurtowni, a także za po-
mocą katalogów lub środków komunikacji elektronicznej, 
w tym przez strony internetowe lub telesklepy oraz domy 
sprzedaży wysyłkowej, usługi w zakresie reklamy, organi-
zowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
pokazy towarów, promocja sprzedaży, usługi agencji rekla-
mowych, badanie rynku i opinii publicznej, usługi agencji 
importowo-eksportowych, 42 stylizacja i wzornictwo prze-
mysłowe, projektowanie nadruku na tkaninach, testowanie 
materiałów, projektowanie mody, projektowanie dekoracji 
wnętrz.

(210) 475373 (220) 2017 08 16
(731) ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów

(540) MILITARY

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze, tkaniny, tka-
niny bawełniane, tkaniny elanobawełniane, tkaniny flanelo-
we, tkaniny mieszankowe poliestrowo-bawełniane, tkani-
ny bawełniano-mieszankowe, tkaniny drelichowe, tkaniny 
włókiennicze, tkaniny podszewkowe, tkaniny na pokrowce, 
tkaniny na poszewki, tkaniny pościelowe, tkaniny na prze-
ścieradła, tkaniny na ręczniki tekstylne, tkaniny na serwetki 
tekstylne, tkaniny na bieliznę stołową, tkaniny na serwety, 
tkaniny odzieżowe, tkaniny na mundury, tkaniny na spodnie, 
tkaniny na spódnice, tkaniny na spodenki, tkaniny ubranio-
we, tkaniny na odzież ochronną, tkaniny na odzież roboczą, 
tkaniny na odzież używaną w salach operacyjnych, tkaniny 
medyczne, tkaniny antyelektrostatyczne, tkaniny bakterio-
statyczne, tkaniny kwasoodporne i ługoodporne, tkaniny 
koszulowe, tkaniny koszulowe „moro”, tkaniny koszulowe dla 
wojska, narzuty na łóżka, ścierki, ręczniki tekstylne, zasłony 
z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, koce, 
flanela, flanela sanitarna, bielizna kąpielowa za wyjątkiem 
odzieży, bielizna wzorzysta, bielizna pościelowa, narzuty 
na łóżka, pościel, pokrycie na materace, prześcieradła, za-
słony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, 
śpiwory, jako poszwy zastępujące prześcieradła, obrusy nie-
papierowe, 35 promocja sprzedaży, usługi sprzedaży bez 
uwzględnienia transportu, związane ze sprzedażą artykułów 
tekstylnych, wyrobów włókienniczych, tkanin, tkanin flane-
lowych, flaneli sanitarnej, artykułów pościelowych, bielizny, 
bielizny osobistej, bielizny wzorzystej jednobarwnej, bieli-
zny jako części garderoby, koszul męskich, bluzek, gorsetów 
jako bielizny, halek jako bielizny, półhalek, sukienek, koszul, 
koszulek sportowych, odzieży i dodatków odzieżowych, 
odzieży z dzianiny, odzieży na gimnastykę, odzieży ze skóry, 
okrycia wierzchniego, szlafroków, T-shirtów, ubrań, kostiu-
mów, żakietów damskich, spodni damskich i spódnic, spodni 
męskich, spodni ogrodniczek, odzieży ochronnej, odzieży 
roboczej, odzieży medycznej, ubrań ochronnych HACCP, 
nakryć głowy, obuwia, rękawic, tak by umożliwić konsumen-
tom obejrzenie i dokonanie zakupu w sklepach detalicznych, 
w centrum handlowym, hipermarkecie, supermarkecie, 
w hurtowni, a także za pomocą katalogów lub środków ko-
munikacji elektronicznej, w tym przez strony internetowe 
lub telesklepy oraz domy sprzedaży wysyłkowej, usługi w za-
kresie reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży, 
usługi agencji reklamowych, badanie rynku i opinii publicz-
nej, usługi agencji importowo-eksportowych, 42 stylizacja 
i wzornictwo przemysłowe, projektowanie nadruku na tkani-
nach, testowanie materiałów, projektowanie mody, projekto-
wanie dekoracji wnętrz.

(210) 475374 (220) 2017 08 16
(731) ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) SWEET HOME
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(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze, tkaniny, tka-
niny bawełniane, tkaniny elanobawełniane, tkaniny flanelo-
we, tkaniny mieszankowe poliestrowo-bawełniane, tkani-
ny bawełniano-mieszankowe, tkaniny drelichowe, tkaniny 
włókiennicze, tkaniny podszewkowe, tkaniny na pokrowce, 
tkaniny na poszewki, tkaniny pościelowe, tkaniny na prze-
ścieradła, tkaniny na ręczniki tekstylne, tkaniny na serwetki 
tekstylne, tkaniny na bieliznę stołową, tkaniny na serwety, 
tkaniny odzieżowe, tkaniny na mundury, tkaniny na spodnie, 
tkaniny na spódnice, tkaniny na spodenki, tkaniny ubranio-
we, tkaniny na odzież ochronną, tkaniny na odzież roboczą, 
tkaniny na odzież używaną w salach operacyjnych, tkaniny 
medyczne, tkaniny antyelektrostatyczne, tkaniny bakterio-
statyczne, tkaniny kwasoodporne i ługoodporne, tkaniny 
koszulowe, tkaniny koszulowe „moro”, tkaniny koszulowe dla 
wojska, narzuty na łóżka, ścierki, ręczniki tekstylne, zasłony 
z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, koce, 
flanela, flanela sanitarna, bielizna kąpielowa za wyjątkiem 
odzieży, bielizna wzorzysta, bielizna pościelowa, narzuty 
na łóżka, pościel, pokrycie na materace, prześcieradła, za-
słony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, 
śpiwory, jako poszwy zastępujące prześcieradła, obrusy nie-
papierowe, 35 promocja sprzedaży, usługi sprzedaży bez 
uwzględnienia transportu, związane ze sprzedażą artykułów 
tekstylnych, wyrobów włókienniczych, tkanin, tkanin flane-
lowych, flaneli sanitarnej, artykułów pościelowych, bielizny, 
bielizny osobistej, bielizny wzorzystej jednobarwnej, bieli-
zny jako części garderoby, koszul męskich, bluzek, gorsetów 
jako bielizny, halek jako bielizny, półhalek, sukienek, koszul, 
koszulek sportowych, odzieży i dodatków odzieżowych, 
odzieży z dzianiny, odzieży na gimnastykę, odzieży ze skóry, 
okrycia wierzchniego, szlafroków, T-shirtów, ubrań, kostiu-
mów, żakietów damskich, spodni damskich i spódnic, spodni 
męskich, spodni ogrodniczek, odzieży ochronnej, odzieży 
roboczej, odzieży medycznej, ubrań ochronnych HACCP, 
nakryć głowy, obuwia, rękawic, tak by umożliwić konsumen-
tom obejrzenie i dokonanie zakupu w sklepach detalicznych, 
w centrum handlowym, hipermarkecie, supermarkecie, 
w hurtowni, a także za pomocą katalogów lub środków ko-
munikacji elektronicznej, w tym przez strony internetowe 
lub telesklepy oraz domy sprzedaży wysyłkowej, usługi w za-
kresie reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży, 
usługi agencji reklamowych, badanie rynku i opinii publicz-
nej, usługi agencji importowo-eksportowych, 42 stylizacja 
i wzornictwo przemysłowe, projektowanie nadruku na tkani-
nach, testowanie materiałów, projektowanie mody, projekto-
wanie dekoracji wnętrz.

(210) 475408 (220) 2017 08 16
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) FITWOMEN
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suple-
menty diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety 
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, 
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety za-
wierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany, 
suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suple-
menty diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty diete-
tyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z wi-
tamin, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje mine-
ralne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy diete-

tyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów, 
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami 
dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szcze-
gólnych wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe, 
dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, tabletki wspomagające od-
chudzanie, preparaty medyczne do odchudzania, prepara-
ty’ pobudzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące 
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki 
odżywcze, 25 apaszki, bandany na szyję, bermudy, bielizna 
termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot, bluzy sportowe, 
bluzy sportowe z kapturem, czapki i czapeczki sportowe, 
bokserki, kąpielówki, kostiumy, kombinezony, komplety 
do joggingu [odzież], koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, 
koszulki piłkarskie, kurtki, odzież do biegania, odzież dla ro-
werzystów, odzież sportowa, odzież gimnastyczna, 30 ka-
kao, kakaowe napoje, mieszanki kakaowe, kakao w proszku, 
wyroby z kakao, preparaty z kakao, cukierki z kakao, napoje 
zawierające kakao, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, 
preparaty na bazie kakao, żywność na bazie kakao, rozpusz-
czalne kakao w proszku, napoje mrożone na bazie kakao, 
pasty do sporządzania napojów kakaowych, kawa, herba-
ta, kakao i namiastki tych towarów, składniki na bazie kakao 
do produktów cukierniczych, napoje gazowane [na bazie 
kawy, kakao lub czekolady), ekstrakty z kakao do stosowania 
jako aromaty do napojów, ekstrakty z kakao do stosowania 
jako aromaty do artykułów spożywczych, 32 napoje dla 
sportowców, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, 35 usługi handlu 
detalicznego w zakresie żywności, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetyczny-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami 
diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napo-
jami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czeko-
ladą, usługi w zakresie administrowania działalnością gospo-
darczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za pomocą Internetu, usługi handlu elektronicznego, mia-
nowicie dostarczanie informacji o produktach za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych 
i sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu promowanie 
handlu elektronicznego.

(210) 475412 (220) 2017 08 16
(731) SIEKANKA ROBERT KANCELARIA PRAWNA, Kraków
(540) NOWO Hucianka

(531) 15.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 wody mineralne, stołowe, sodowe - gazowa-
ne i niegazowane, wody stołowe, lemoniady, soki, napoje 
i nektary bezalkoholowe, napoje energetyczne, piwo, napoje 
piwne, napoje bezalkoholowe.
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(210) 475418 (220) 2017 08 16
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) FITWOMAN
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suple-
menty diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety 
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, 
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety za-
wierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany, 
suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suple-
menty diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty diete-
tyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z wi-
tamin, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje mine-
ralne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy diete-
tyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów, 
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami 
dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szcze-
gólnych wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe, 
dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, tabletki wspomagające od-
chudzanie, preparaty medyczne do odchudzania, prepara-
ty pobudzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące 
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki 
odżywcze, 25 apaszki, bandany na szyję, bermudy, bielizna 
termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot, bluzy sportowe, 
bluzy sportowe z kapturem, czapki i czapeczki sportowe, 
bokserki, kąpielówki, kostiumy, kombinezony, komplety 
do joggingu [odzież], koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, 
koszulki piłkarskie, kurtki, odzież do biegania, odzież dla ro-
werzystów, odzież sportowa, odzież gimnastyczna, 30 ka-
kao, kakaowe napoje, mieszanki kakaowe, kakao w proszku, 
wyroby z kakao, preparaty z kakao, cukierki z kakao, napoje 
zawierające kakao, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, 
preparaty na bazie kakao, żywność na bazie kakao, rozpusz-
czalne kakao w proszku, napoje mrożone na bazie kakao, 
pasty do sporządzania napojów kakaowych, kawa, herba-
ta, kakao i namiastki tych towarów, składniki na bazie kakao 
do produktów cukierniczych, napoje gazowane [na bazie 
kawy, kakao lub czekolady], ekstrakty z kakao do stosowania 
jako aromaty do napojów, ekstrakty z kakao do stosowania 
jako aromaty do artykułów spożywczych, 32 napoje dla 
sportowców, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, 35 usługi handlu 
detalicznego w zakresie żywności, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetyczny-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami 
diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napo-
jami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czeko-
ladą, usługi w zakresie administrowania działalnością gospo-
darczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za pomocą Internetu, usługi handlu elektronicznego, mia-
nowicie dostarczanie informacji o produktach za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych 
i sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu promowanie 
handlu elektronicznego.

(210) 475448 (220) 2017 08 17
(731) SPEDYCJA BOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościerzyna
(540) SPEDYCJA bt BOTRANS

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie agencji celnych, organizo-
wanie ubezpieczeń, pośrednictwo ubezpieczeniowe i finan-
sowe, 39 usługi transportowe wszelkimi środkami transportu, 
usługi spedycyjne, dostarczanie i dystrybucja towarów, wy-
najmowanie środków transportu, magazynowanie i składo-
wanie towarów, pośrednictwo i maklerstwo transportowe, 
usługi przeładunkowe, wynajmowanie pojazdów, wynajmo-
wanie miejsc parkingowych, usługi pilotażowe, informacja 
o transporcie i spedycji.

(210) 475449 (220) 2017 08 17
(731) FIRMA KABANOS KOJS MIROSŁAW  

I JOANNA KOJS-KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA, 
Jabłonka

(540) z góralskiej Spiżarni

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i wędliny, drób, nieżywy, galarety mię-
sne, kaszanka, kiełbaski w cieście, mięso konserwowane, mię-
so solone, smalec, szynka, wieprzowina.

(210) 475456 (220) 2017 08 17
(731) SICZEK KOZERA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) E ELAB EDUCATION LABORATORY

(531) 24.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie, usługi klubowe [rozrywka lub 
nauczanie], organizowanie i prowadzenie konferencji, tłu-
maczenia, organizowanie obozów wakacyjnych [w zakresie 
rozrywki], organizowanie i prowadzenie kongresów, orga-
nizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych [szko-
lenia], organizacja wystaw związanych z kulturą lub eduka-
cją, wyższe uczelnie [edukacja], zawodowe (poradnictwo) 
[porady w zakresie edukacji lub kształcenia], organizowanie 
i obsługa zjazdów, publikacje elektroniczne on-line książek 
i periodyków, sprawdziany edukacyjne, informacja o eduka-
cji, nauczanie korespondencyjne.
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(210) 475461 (220) 2017 08 18
(731) DEMCZUK JACEK COMPUTER ALLIANCE LTD, 

Warszawa
(540) Computer Alliance

(531) 26.11.01, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online 
w zakresie następujących towarów: urządzenia technologii 
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficz-
ne, komputery i sprzęt komputerowy, komputery przeno-
śne [laptopy], netbooki [komputery], tablety, telefony ko-
mórkowe, smartfony, sprzęt peryferyjny do komputerów, 
bezprzewodowe peryferia komputerowe, monitory, moni-
tory komputerowe, myszki komputerowe, klawiatury, kla-
wiatury do tabletów, głośniki komputerowe, stacje dokujące 
do laptopów, stacje dokujące do tabletów, napędy dysków 
do komputera, pamięci komputerowe, zasilacze do kompu-
terów, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji 
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, kompu-
terowe systemy operacyjne, oprogramowanie sprzętowe, 
sprzęt do komunikacji, urządzenia do odtwarzania filmów, 
urządzenia do odtwarzania danych, urządzenia do odtwa-
rzania obrazów, urządzenia do odtwarzania audio, urządze-
nia do przechowywania danych, dyski do przechowywania 
danych, pamięć USB [pendrive], urządzenia do kopiowania, 
drukarki, skanery obrazu, fotokopiarki, 37 instalowanie, kon-
serwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń te-
lekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa 
maszyn i urządzeń biurowych, instalowanie, konserwowanie 
i naprawianie komputerów oraz komputerowego sprzętu 
peryferyjnego, instalacja systemów komputerowych, instala-
cja sprzętu audiowizualnego, 42 doradztwo, konsultacje i in-
formacja w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo 
komputerowe, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowe-
go, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowe-
go, porady techniczne związane z komputerami, doradztwo 
techniczne dotyczące obsługi komputerów, doradztwo 
i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, doradz-
two w zakresie bezpieczeństwa komputerów, doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo 
techniczne związane z programowaniem komputerów, do-
radztwo techniczne związane z używaniem sprzętu kom-
puterowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem da-
nych komputerowych, doradztwo w zakresie projektowania 
i rozbudowy sprzętu komputerowego, usługi informacyjne 
w zakresie komputerów, usługi doradcze i informacyjne 
w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, diagno-
zowanie problemów ze sprzętem komputerowym przy uży-
ciu oprogramowania, dostarczanie informacji o technologii 
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony 
internetowej, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputero-
wych, instalacja oprogramowania komputerowego.

(210) 475471 (220) 2017 08 18
(731) KASPRZYK MAREK KONSHURT, Częstochowa
(540) MK SZPROTY WĘDZONE W OLEJU

(531) 03.01.01, 03.01.24, 25.01.01, 25.03.01, 25.03.25, 09.01.10, 
27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 29 ryby, konserwy rybne, przetwory rybne.

(210) 475484 (220) 2017 08 18
(731) ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Belsk Duży
(540) OWOCOWY RAJ

(531) 05.01.15, 05.01.16, 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje owocowe i soki owocowe, syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, sok jabłkowy, bez-
alkoholowe napoje z soków owocowych, nektary, wody 
mineralne.

(210) 475493 (220) 2017 08 21
(731) DAJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) AMBITION

(531) 11.01.05, 25.07.04, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 7 rozdrabniarki do kuchni, elektryczne, młynki 
do użytku domowego inne niż ręczne, młynki do pieprzu, 
inne niż o napędzie ręcznym, młynki do kawy, inne niż obsłu-
giwane ręcznie, miksery elektryczne do celów domowych, 
urządzenia kuchenne, elektryczne, ubijaczki elektryczne 
do użytku domowego, elektryczne wyciskacze do owoców 
do celów gospodarstwa domowego, elektromechaniczne 
urządzenia do przyrządzania napojów, urządzenia do mycia 
naczyń stołowych, młynki domowe elektryczne, maszyny 
do mieszania, mieszalniki, maszynki do siekania mięsa, ma-
szyny do mycia butelek, miksery, ugniatarki mechaniczne, 
obieraczki, urządzenia do tarcia warzyw, prasy do wina, 
8 sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], widelce, sztućce, 
czerpaki [narzędzia ręczne], szpikulce do lodu, szczypce 
do cukru, srebro stołowe [noże, widelce i łyżki], łyżki [chochle 
do win], noże, tasaki do siekania mięsa [ręczne], 11 urządze-
nia do opiekania i pieczenia, urządzenia do pieczenia chleba, 
kuchenki, grille, rożna, 14 dzieła sztuki z metali szlachetnych, 
srebrne nici [biżuteria], zegarki, szpilki ozdobne, posążki 
z metali szlachetnych, popiersia z metali szlachetnych, me-
tale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, 
pudełka z metali szlachetnych, medale, żetony miedziane, 
21 patelnie, garnki kuchenne, garnki, czajniki nieelektryczne, 
dzbanki, sitka do zaparzania herbaty, spodeczki, czajniczki 
do herbaty, przykrycia na czajniczek, karafki, młynki do użyt-
ku domowego, ręczne, młynki do pieprzu, ręczne, termosy, 
ruszty [kuchenne], grille [kuchenne], elementy podtrzymują-
ce ruszt, rękawice do grilla, rękawice do piekarnika, rękawice 
kuchenne, deski do krojenia do kuchni, kufle na piwo, kubki, 
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naczynia szklane do napojów, szklane naczynia do picia, za-
stawa stołowa inna niż noże, widelce i łyżki, serwisy do kawy 
[zastawa stołowa], serwisy do herbaty, przybory do użytku 
w gospodarstwie domowym, pojemniki do użytku domo-
wego lub kuchennego, serwisy [zastawy stołowe], tace 
do użytku domowego, miseczki, wyroby szklane codzien-
nego użytku, filiżanki, talerze, czajniki nieelektryczne, słoiki, 
porcelana, wyroby garncarskie, wyroby ceramiczne dla go-
spodarstwa domowego, ozdoby z porcelany, kosze na śmie-
ci, szczotki do mycia naczyń, wodne aparaty do czyszcze-
nia jamy ustnej, pojemniki na wykałaczki, termoizolacyjne 
pojemniki na żywność, narzędzia do czyszczenia, ręczne, 
24 obicia ścienne z materiałów tekstylnych, serwetki tekstyl-
ne, serwety na stół, bielizna stołowa i pościelowa, podkład-
ki pod szklanki z materiałów tekstylnych, podkładki na stół 
z materiałów tekstylnych, tekstylne maty na stół, bieżniki 
stołowe z materiałów tekstylnych, materiały do tapicerki, po-
krowce i narzuty na meble, ręczniki, tkaniny.

(210) 475501 (220) 2017 08 21
(731) GOURMET SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) W Wierzynek 1364 ROYAL CHOCOLATE WORKSHOP

(531) 09.01.07, 24.03.09, 25.01.06, 26.01.04, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.14

(510), (511) 29 konfitury, dżemy, powidła, napoje mleczne 
lub z przewagą mleka, produkty mleczne, wyroby z mleka, 
sałatki owocowe, sałatki owocowe konserwowane w alkoho-
lu, owoce konserwowane w alkoholu, owoce konserwowa-
ne, kandyzowane owoce, owoce lukrowane, suszone owoce, 
daktyle, jogurty, mrożone owoce, pulpa owocowa, napoje 
mleczne shake, rodzynki, migdały, masło z orzechów, 30 wy-
roby cukiernicze i piekarnicze, jadalne ozdoby do ciast, lody, 
sorbety, desery lodowe, desery, galaretki, budynie, puddin-
gi, pierniki, praliny, słodycze, herbata, kakao, kawa, namiastki 
i substytuty kawy, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje 
kawowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, kakao i kawy 
pierniki, ciasteczka, tarty z nadzieniem, tarty z owocami, 
nadzienia do wyrobów cukierniczych, ciast, wafle, draże, 
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, migdały (słodycze), 
owoce w polewie czekoladowej, orzechy i skórki owoców 
w czekoladzie, naleśniki, miód, orzechy i skórki owoców 
w miodzie, ciastka, ciasto w proszku jogurty mrożone, wy-
roby czekoladowe, czekolada, cukierki, czekoladki, praliny, 
kremy cukiernicze, kremy czekoladowe, orzechowe wyroby 
cukiernicze, masło czekoladowe, syrop czekoladowy, musy 
czekoladowe, czekolada pitna, pasty czekoladowe, napoje 
czekoladowe, posypka czekoladowa, czekolada w proszku, 
pasty orzechowe, orzechy w czekoladzie, substytuty cze-
kolady, produkty na bazie czekolady, 33 napoje alkoholowe, 
wódki, nalewki, miody pitne i likiery.

(210) 475502 (220) 2017 08 21
(731) KONOPKA HENRYK FIRMA CONHPOL,  

Stanisław Dolny

(540) XWIDE EXTRA WIDE

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie, wkładki do obuwia, wyściółki 
do butów.

(210) 475518 (220) 2017 08 21
(731) FADOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Złotniki

(540) moltobene.eu

(531) 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 20 meble, w tym biurowe, kuchenne, sklepowe 
i szkolne, a w szczególności: szafy, szafki, komody, witryny, 
stoły, ławy, biurka, pulpity, łóżka, kanapy, fotele, palety trans-
portowe i inne wyroby stolarskie z drewna oraz akcesoria 
meblowe, 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa, internetowa, 
katalogowa, wysyłkowa i bezpośrednia mebli, dywanów 
i sprzętu oświetleniowego oraz drewna i materiałów bu-
dowlanych, pokazy i wystawy mebli w celach handlowych 
i reklamowych, prezentowanie mebli w mediach dla celów 
sprzedaży, reklama online za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, prowadzenie i zarządzanie sklepami meblowymi, 
37 usługi stolarskie, w tym naprawa, konserwacja i reno-
wacja oraz montaż mebli, 39 magazynowanie, pakowanie, 
składowanie i transport, zwłaszcza mebli, usługi rozładunku 
towarów, wynajmowanie magazynów i garaży oraz miejsc 
parkingowych, wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
40 obróbka drewna, 41 udostępnianie obiektów, udostęp-
nianie sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 42 projektowa-
nie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, usługi archi-
tektoniczno-inżynieryjne, wzornictwo przemysłowe.

(210) 475525 (220) 2017 08 21
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie
(540) PALACE Jan Klemens DUCH DOBREJ ZABAWY

(531) 02.01.05, 07.15.22, 07.01.01, 07.01.23, 07.01.24, 03.07.14, 
19.07.01, 19.07.09, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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(210) 475527 (220) 2017 08 21
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie
(540) DUCH DOBREJ ZABAWY

(531) 07.01.24, 07.03.02, 03.07.14, 03.07.17, 02.01.01, 02.01.05, 
27.05.01, 29.01.14

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

(210) 475569 (220) 2017 08 22
(731) MADEJ MARCIN IQ, Warszawa;
MATUSZEWSKI PATRYK HOLOCRON, Legnica
(540) NIP Inspektor

(531) 27.05.01, 29.01.13, 16.03.17
(510), (511) 9 programy komputerowe do przetwarzania da-
nych, 42 dostarczanie informacji o technologii komputero-
wej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 475640 (220) 2017 08 23
(731) GRYF SŁUPSK SPÓŁKA AKCYJNA, Słupsk
(540) G

(531) 24.01.05, 24.01.17, 05.13.01, 03.07.02, 27.05.21, 29.01.15
(510), (511) 16 druki, afisze, materiały drukowane, plansze, 
plakaty, materiały piśmienne, katalogi, wydawnictwa, nalep-
ki, naklejki, artykuły papiernicze, 25 odzież, obuwie, 41 orga-
nizowanie zawodów sportowych, organizowanie pokazów 
sportowych i tanecznych, wynajmowanie sal - stadionów, 
szkolenia w zakresie różnych dyscyplin sportowych, naucza-
nie, organizowanie imprez rozrywkowych.

(210) 475659 (220) 2017 08 24
(731) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GIGAWATT ENERGY DRINK
(510), (511) 32 koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoho-
lowe, napoje izotoniczne, napoje odalkoholizowane, napoje 
orzeźwiające, napoje sportowe wzbogacone proteinami.

(210) 475710 (220) 2017 08 24
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE Herbitussin  

TYMIANEK I PODBIAŁ

(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.13.01, 05.05.19, 05.05.22, 02.01.01, 
26.01.14

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

(210) 475714 (220) 2017 08 24
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE Herbitussin GARDŁO
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(531) 27.05.01, 02.01.01, 05.03.16, 19.13.01, 29.01.15, 26.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji 
włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, per-
fumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, prepa-
raty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki 
sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 produkty 
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały za-
warte w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne 
wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy 
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetycz-
ne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, 
produkty biobójcze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, 
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty 
biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgna-
cji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały den-
tystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, 
materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycz-
nych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty 
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki 
wzmacniające, kosmetyki lecznicze, 10 wyroby medyczne, 
terapeutyczne plastry, okłady.

(210) 475719 (220) 2017 08 24
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE Herbitussin  

KASZEL I GARDŁO

(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.01.01, 05.03.20, 19.13.01, 26.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji 
włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, per-
fumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, prepa-
raty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki 
sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 produkty 
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały za-
warte w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne 
wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy 
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetycz-
ne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, 
produkty biobójcze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, 
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty 
biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgna-
cji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały den-
tystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, 
materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycz-
nych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty 
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 

do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki 
wzmacniające, kosmetyki lecznicze, 10 wyroby medyczne, 
terapeutyczne plastry, okłady.

(210) 475721 (220) 2017 08 24
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE Herbitussin  

MIÓD I CYTRYNA

(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.01.01, 19.13.01, 26.01.14, 05.07.12, 
03.13.05, 05.03.15

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

(210) 475792 (220) 2017 08 25
(731) POŻOGA DARIUSZ, Warszawa
(540) CALIFORNIA Blue
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(531) 26.11.03, 26.13.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eterycz-
ne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki i pasty 
do czyszczenia zębów, preparaty do mycia, wyroby kosme-
tyczne, dezodoranty osobiste, preparaty kosmetyczne do ką-
pieli, wody kolońskie, kremy kosmetyczne, mleczka i balsamy 
do ciała, maseczki kosmetyczne, żele kosmetyczne, odżywki 
kosmetyczne, maski do zabiegów kosmetycznych, kremy 
do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne 
wyszczuplające, perfumy, preparaty od oczyszczania i pielę-
gnacji skóry, pomadki, odświeżacze do ust, szampony, pre-
paraty do pielęgnacji włosów, cienie kosmetyczne do oczu, 
pudry kosmetyczne, make-up jako preparaty kosmetyczne 
i do makijażu, lakiery do włosów, lakiery do paznokci, sztucz-
ne rzęsy, błyszczyki na usta .

(210) 475884 (220) 2017 10 16
(731) KLOCEK GRZEGORZ, Góra Puławska
(540) PEII

(531) 26.04.09, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 inwestycje finansowe, 42 infrastruktura jako 
usługa.

(210) 475900 (220) 2017 08 29
(731) LOGON SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) LOGON

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualne, komputery, oprogramowanie komputerowe, 
oprzyrządowanie do komputerów nie ujęte w innych kla-
sach, sprzęt przetwarzający dane, nośniki danych, 42 usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, analizy przemysłowe 
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu kom-
puterowego oraz oprogramowania komputerowego.

(210) 476001 (220) 2017 08 30
(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) 24 GODZINY ONLINE.PL

(531) 01.05.12, 24.17.02, 25.07.07, 26.11.13, 26.04.02, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania opinii publicz-
nej, badania w zakresie biznesu ekonomiczne prognozy, 
produkcja filmów reklamowych, reklama, reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy telewizyjne, 
tworzenie tekstów reklamowych, usługi przeglądu prasy, wy-
najem czasu reklamowego we wszystkich środkach przeka-
zu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, obróbka tekstów, 

promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklamy telewizyjne, 
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych 
lub reklamowych, 38 agencje informacyjne, nadawanie bez-
przewodowe, nadawanie telewizji kablowej, transmisja pli-
ków cyfrowych, transmisja programów telewizyjnych, trans-
misja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie 
forów internetowych online, 41 dostarczanie programów te-
lewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu trans-
misja wideo na żądanie, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, radiowe programy rozrywkowe, produkcja 
filmów, innych niż reklamowe produkcja widowisk, publiko-
wanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie 
tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie fil-
mów online nie do pobrania, usługi studia nagrań, nagrywa-
nie na taśmach wideo, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, studia filmowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, 
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 
usługi reporterskie, usługi studia nagrań, wynajem odbiorni-
ków radiowych i telewizyjnych.

(210) 476017 (220) 2017 08 31
(731) MEBLOPŁYT PLUS SPÓŁKA JAWNA KAROL CIEŚLAK, 

KATARZYNA PISARSKA, PIOTR WOŹNIAK, Kielce
(540) meblopłyt plus

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 19 płyty wiórowe, płyty pilśniowe, płyty wióro-
we laminowane, laminowane płyty pilśniowe, płyty pilśnio-
we twarde, płyty wiórowe fornirowane, płyta ze sklejki, płyty 
wiórowe do użytku w budownictwie, 20 płyty meblowe.

(210) 476019 (220) 2017 08 31
(731) SZCZUKIEWICZ MACIEJ, Kielce
(540) rodzicowo
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, promocje sprzedaży 
w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, doradztwo w zakresie 
promocji sprzedaży, usługi w zakresie promocji sprzedaży, 
promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lo-
jalnościowych dla klientów, promowanie sprzedaży usług 
[na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, 
promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone po-
przez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkow-
ników uprzywilejowanych, promowanie sprzedaży towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów dru-
kowanych i konkursy promocyjne, zarządzanie programami 
motywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, admini-
strowanie sprzedażą, administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, przeprowadzanie sprzedaży aukcyj-
nej, usługi handlowe online, w ramach których sprzedający 
wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za po-
średnictwem Internetu, usługi zarządzania sprzedażą, zarzą-
dzanie sprzedażą i bazą klientów, monitorowanie poziomu 
sprzedaży dla osób trzecich, marketing handlowy [inny niż 
sprzedaż], usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem 
sprzedaży], doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprze-
daży, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi 
reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, reklamowanie 
towarów innych sprzedawców, umożliwiające klientom wy-
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godne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedaw-
ców, reklama towarów i usług sprzedawców online za po-
średnictwem przewodnika online do przeszukiwania, usługi 
komputerowego gromadzenia danych z punktów sprzedaży 
świadczone na rzecz sprzedawców detalicznych, pozyskiwa-
nie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pośrednictwo 
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośrednicze-
nie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, 
pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych 
ze sprzedażą towarów, pośrednictwo w zawieraniu umów 
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, prezentowanie 
produktów i towarów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprze-
daży towarów, udzielanie porad w zakresie metod i technik 
sprzedaży, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej tradycyj-
nej oraz za pomocą globalnych sieci komputerowych w za-
kresie artykułów dla dzieci, zabawek, artykułów i przyborów 
higienicznych, kosmetycznych i pielęgnacyjnych, produk-
tów spożywczych, organizowanie, prowadzenie i nadzoro-
wanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyj-
nych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, promowanie sprzedaży 
towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem im-
prez promocyjnych, usługi pośrednictwa i doradztwa han-
dlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia 
usług, usługi w zakresie administrowania działalnością go-
spodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywa-
nych za pomocą Internetu, świadczenie usług zarządzania 
biznesowego w zakresie przetwarzania danych dotyczących 
sprzedaży w ramach globalnej sieci komputerowej, usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, dystrybucja materiałów 
reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szcze-
gólności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) 
w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów promocyjnych, 
mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza 
w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [za-
równo poza granice jak i w kraju], negocjowanie kontraktów 
reklamowych, skomputeryzowane gromadzenie indeksów 
klientów, skomputeryzowana kompilacja indeksów klientów, 
tworzenie list potencjalnych klientów, zarządzanie relacja-
mi z klientami, usługi dystrybucji materiałów reklamowych 
bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty w celu 
przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy 
klientów, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie pro-
gramów lojalnościowych dla klientów, usługi outsourcingu 
w zakresie zarządzania relacjami z klientami, promowanie 
towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez 
klienta program, reklama, reklamy online, reklama i usługi 
reklamowe, produkcja materiałów reklamowych i reklam, 
reklama i marketing, usługi reklamowe i marketingowe, 
doradztwo dotyczące reklamy, analizy odbioru reklamy, 
udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowe-
go i mediów, publikacja treści reklamowych, publikowa-
nie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, 
przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, pośrednictwo 
w zakresie reklamy, publikowanie materiałów reklamowych 
online, gromadzenie informacji związanych z reklamą, do-
konywanie uzgodnień w zakresie reklamy, usługi w zakresie 
reklamy cyfrowej, reklama za pośrednictwem sieci telefonii 
komórkowej, reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, świadczenie usług w zakresie reklamy kompu-
terowej, reklama w Internecie dla osób trzecich, wynajem 
powierzchni reklamowej na stronach internetowych, dostar-

czanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci kompu-
terowej, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach 
elektronicznych, reklama poprzez przesyłanie materiałów 
reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektronicz-
ne sieci komunikacyjne, kompilacja ogłoszeń reklamowych 
do użytku w Internecie, aktualizowanie informacji reklamo-
wych w komputerowej bazie danych, reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elek-
tronicznego, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi 
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub 
reklamowych, organizowanie konkursów w celach reklamo-
wych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich 
poprzez konkursy promocyjne .

(210) 476038 (220) 2017 09 01
(731) OERLEMANS FOOD SIEMIATYCZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Siemiatycze

(540) ZDROWO ZMROŻONE

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby, po-
trawy gotowe na bazie przetworzonych owoców, warzyw 
i grzybów, zupy i buliony, przekąski i desery na bazie owo-
ców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych.

(210) 476039 (220) 2017 09 01
(731) NOWY ADRES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) nowyadres

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, udostępnianie i wynajem 
przestrzeni reklamowej w Internecie, usługi marketingowe 
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, dystry-
bucja reklam i ogłoszeń handlowych, reklamowanie nieru-
chomości mieszkaniowych i komercyjnych, badania rynku 
nieruchomości, pośrednictwo w kontaktach handlowych 
i gospodarczych, usługi w zakresie nawiązywania kontak-
tów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, 36 usługi 
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych 
i komercyjnych, dostarczanie informacji dotyczących nieru-
chomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, usługi in-
formacyjne dotyczące nieruchomości, 41 usługi edukacyjne, 
publikowanie czasopism elektronicznych, udostępnianie 
online czasopism nie do pobrania, elektroniczna publikacja 
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie.
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(210) 476054 (220) 2017 09 01
(731) ECOINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Straszyn
(540) ecoinwest

(531) 05.03.06, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 37 usługi budowy obiektów budowlanych, 
w tym obiektów użyteczności publicznej i budynków miesz-
kalnych, budowy obiektów przemysłowych, budowy obiek-
tów wodnych, usługi instalacji elektrycznych, alarmowych, 
gazowych, wodnych wraz z uzdatnianiem wody, usługi re-
montowe i konserwacji obiektów budowlanych, renowacji 
zabytków, przygotowanie terenu pod budowę, usługi za-
stępstwa inwestycyjnego w zakresie budownictwa obiek-
tów przemysłowych i mieszkalnych.

(210) 476070 (220) 2017 09 04
(731) JANKOWSKI ADAM, Legionowo
(540) Bona Vita
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów 
leczniczych, suplementy diety dla ludzi, białkowe suple-
menty diety, błonnik pokarmowy, dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje 
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substan-
cje przystosowane do celów medycznych, herbata leczni-
cza, immunostymulanty ziołowe, kultury mikroorganizmów 
do celów medycznych, mineralne suplementy diety, prepa-
raty medyczne do odchudzania, preparaty witaminowe, zio-
ła lecznicze.

(210) 476072 (220) 2017 09 04
(731) JANKOWSKI ADAM, Legionowo
(540) BonaVita
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów 
leczniczych, suplementy diety dla ludzi, białkowe suple-
menty diety, błonnik pokarmowy, dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje 
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substan-
cje przystosowane do celów medycznych, herbata leczni-
cza, immunostymulanty ziołowe, kultury mikroorganizmów 
do celów medycznych, mineralne suplementy diety, prepa-
raty medyczne do odchudzania, preparaty witaminowe, zio-
ła lecznicze.

(210) 476095 (220) 2017 09 04
(731) LINOWSKI ROBERT, LINOWSKA KAROLINA STUDIO 

TAŃCA BAILAMOS SPÓŁKA CYWILNA, Bydgoszcz
(540) Bailamos RODZINNA SZKOŁA TAŃCA

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 chronometraż w imprezach sportowych, 
edukacja w postaci nauczania, gimnastyka z uwzględnie-
niem instruktażu, informacja o wypoczynku, kształcenie 
praktyczne w tym poprzez pokazy, kultura fizyczna, organi-
zowanie i obsługa konferencji, organizowanie obozów i za-
wodów sportowych, organizowanie balów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów tematycznych z uwzględnieniem 
szkolenia, organizowanie spektakli w ramach impresariatu, 
organizacja pokazów mody w tym o charakterze rozrywko-
wym, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizo-
wanie i prowadzenie szkół tańca w tym dla rodzin, zespo-
łów tanecznych oraz innych form o charakterze tanecznym 
i rozrywkowym, prowadzenie zajęć fitness, przedszkola 
z uwzględnieniem form nauczania, rozrywka, usługi arty-
stów teatralnych, usługi związane z organizowaniem i ob-
sługą dyskotek, udostępnianie obiektów i urządzeń sporto-
wych, usługi klubowe z uwzględnieniem rozrywki oraz form 
nauczania, wystawianie spektakli na żywo.

(210) 476097 (220) 2017 10 11
(731) KOWALSKI ANDRZEJ, KOWALSKI RYSZARD 

ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA CYWILNA, Stalowa Wola
(540) ELEKTROBUDOWA S.C. Andrzej Kowalski Ryszard 

Kowalski
(510), (511) 37 budownictwo, 42 opracowanie projektów 
technicznych.

(210) 476375 (220) 2017 09 12
(731) BITBAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) B

(531) 26.01.18, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje kredytowe, agencje nieruchomo-
ści, agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, 
bankowość hipoteczna, bankowość online, depozyty kosz-
towności, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie 
długów, emisja bonów wartościowych, emisja czeków po-
dróżnych, emisja kart kredytowych, factoring, finansowe izby 
rozrachunkowe, fundusze inwestycyjne wzajemne, gwaran-
towanie ubezpieczeń na życie, handel walutami i wymiana 
walut, informacja o ubezpieczeniach, informacje finanso-
we, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing 
finansowy, maklerstwo, notowania giełdowe, organizacja 
zbiórek, organizowanie finansowania projektów budowla-
nych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie 
czynszu, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośred-
nictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami 
i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlen-
ku węgla, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, pożyczki 
[finansowanie], pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności 
dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie 
płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, spon-
sorowanie finansowe, szacowanie kosztów naprawy [wyce-
na finansowa], transakcje finansowe, transfer elektroniczny 
środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych 
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za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie rabatów 
w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzy-
stanie karty członkowskiej, usługi aktuarialne, usługi banków 
oszczędnościowych, usługi depozytów sejfowych, usługi 
dotyczące maklerstwa giełdowego, usługi finansowania, 
usługi funduszy zapomogowych, usługi gwarancyjne, usługi 
gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowa-
nia ubezpieczeń od pożarów, usługi gwarantowania ubez-
pieczeń od wypadków, usługi gwarantowania ubezpieczeń 
zdrowotnych, usługi finansowe związane z likwidacją przed-
siębiorstw, finansowe usługi pośrednictwa finansowego 
w zakresie ceł, usługi ubezpieczeniowe, weryfikacja czeków, 
wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki, wy-
cena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], 
wycena nieruchomości, wycena zbiorów numizmatycznych, 
wycena znaczków, wyceny fiskalne, wynajem biur do cowor-
kingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, 
wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansa-
mi, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji 
w imieniu osób trzecich, zarządzanie nieruchomością.

(210) 476377 (220) 2017 09 12
(731) BITBAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) bitbay
(510), (511) 36 agencje kredytowe, agencje nieruchomo-
ści, agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, 
bankowość hipoteczna, bankowość online, depozyty kosz-
towności, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie 
długów, emisja bonów wartościowych, emisja czeków po-
dróżnych, emisja kart kredytowych, factoring, finansowe izby 
rozrachunkowe, fundusze inwestycyjne wzajemne, gwaran-
towanie ubezpieczeń na życie, handel walutami i wymiana 
walut, informacja o ubezpieczeniach, informacje finanso-
we, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing 
finansowy, maklerstwo, notowania giełdowe, organizacja 
zbiórek, organizowanie finansowania projektów budowla-
nych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie 
czynszu, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośred-
nictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami 
i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlen-
ku węgla, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, pożyczki 
[finansowanie], pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności 
dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie 
płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, spon-
sorowanie finansowe, szacowanie kosztów naprawy [wyce-
na finansowa], transakcje finansowe, transfer elektroniczny 
środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych 
za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie rabatów 
w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzy-
stanie karty członkowskiej, usługi aktuarialne, usługi banków 
oszczędnościowych, usługi depozytów sejfowych, usługi 
dotyczące maklerstwa giełdowego, usługi finansowania, 
usługi funduszy zapomogowych, usługi gwarancyjne, usługi 
gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowa-
nia ubezpieczeń od pożarów, usługi gwarantowania ubez-
pieczeń od wypadków, usługi gwarantowania ubezpieczeń 
zdrowotnych, usługi finansowe związane z likwidacją przed-
siębiorstw, finansowe usługi pośrednictwa finansowego 
w zakresie ceł, usługi ubezpieczeniowe, weryfikacja czeków, 
wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki, wy-
cena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], 
wycena nieruchomości, wycena zbiorów numizmatycznych, 
wycena znaczków, wyceny fiskalne, wynajem biur do cowor-

kingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, 
wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansa-
mi, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji 
w imieniu osób trzecich, zarządzanie nieruchomością.

(210) 476428 (220) 2017 09 13
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA,  

Nowe Miasto nad Wartą
(540) Biovista

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 produkty lecznicze zawierające: witaminy, 
minerały, przetwory roślinne, przetwory pochodzenia natu-
ralnego, preparaty odżywcze i witaminowe do celów me-
dycznych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy 
diety zawierające witaminy, suplementy diety zawierające 
mikroelementy, suplementy diety zawierające substancje 
pochodzenia naturalnego, suplementy diety zawierające 
substancje wyodrębnione z roślin, suplementy diety zawie-
rające wyciągi roślinne.

(210) 476485 (220) 2017 09 15
(731) NIEMIEC PIOTR ALASKA, Kraków
(540) city kebab

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie: zarządzania, organizo-
wania i uruchamiania sieci gastronomicznych, tworzenie 
sieci franchisingowych i zarządzanie takimi sieciami, usługi 
reklamowe, wydawanie i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, prospektów, broszur, druków, pomoc w za-
rządzaniu przedsiębiorstwami, pozyskiwanie informacji o lo-
kalach gastronomicznych, handlowych, hotelowych, analizy 
kosztów, badania opinii publicznej, pozyskiwania danych 
do komputerowych baz danych, usługi agencji informacji 
handlowej, usługi w zakresie wyceny działalności handlowej, 
promocji sprzedaży dla osób trzecich, sortowania danych 
w bazach komputerowych, zarządzania komputerowymi 
bazami danych, gromadzenia i udostępniania danych, usłu-
gi w zakresie zaopatrzenia osób trzecich, agencje informacji 
handlowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynaj-
mowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi związane 
z przedstawicielstwem podmiotów zagranicznych, usługi 
menedżerskie, usługi badania rynku, promocja inwestycji 
w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie organizowania 
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, 
usługi w zakresie aukcji, dobór personelu za pomocą testów, 
usługi impresaryjne, wynajmowanie dystrybutorów automa-
tycznych, organizacja i zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie przedsięwzięć budowlanych polegających 
na budowie i przygotowaniu kompleksów gastronomicz-
nych, handlowych i hotelowych, dekoracja wystaw, sprzedaż 
artykułów: spożywczych, przemysłowych, leków – detalicz-
na, hurtowa, poprzez zamówienia korespondencyjne, za po-
średnictwem usługi elektronicznej, w systemie telezakupów, 
reklama: prasowa, radiowa, telewizyjna, za pośrednictwem 
środków elektronicznych, 43 usługi gastronomiczne, przy-
gotowywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw 
na zamówienie, usługi w zakresie prowadzenia restauracji 
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i innych punktów gastronomicznych, usługi związane z pro-
wadzeniem hoteli, moteli, hosteli, usługi tymczasowego 
zakwaterowania, wypożyczanie stołów, krzeseł, bielizny i za-
stawy stołowej, doradztwo w zakresie: prowadzenia usług 
gastronomicznych, handlowych, hotelarskich, zarządzania 
i kierowania siecią lokali gastronomicznych, lokali handlo-
wych, hoteli .

(210) 476486 (220) 2017 09 15
(731) NIEMIEC PIOTR ALASKA, Kraków
(540) likeTHAI

(531) 11.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie: zarządzania, organizo-
wania i uruchamiania sieci gastronomicznych, tworzenie 
sieci franchisingowych i zarządzanie takimi sieciami, usługi 
reklamowe, wydawanie i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, prospektów, broszur, druków, pomoc w za-
rządzaniu przedsiębiorstwami, pozyskiwanie informacji o lo-
kalach gastronomicznych, handlowych, hotelowych, analizy 
kosztów, badania opinii publicznej, pozyskiwania danych 
do komputerowych baz danych, usługi agencji informacji 
handlowej, usługi w zakresie wyceny działalności handlowej, 
promocji sprzedaży dla osób trzecich, sortowania danych 
w bazach komputerowych, zarządzania komputerowymi 
bazami danych, gromadzenia i udostępniania danych, usłu-
gi w zakresie zaopatrzenia osób trzecich, agencje informacji 
handlowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynaj-
mowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi związane 
z przedstawicielstwem podmiotów zagranicznych, usługi 
menedżerskie, usługi badania rynku, promocja inwestycji 
w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie organizowania 
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, 
usługi w zakresie aukcji, dobór personelu za pomocą testów, 
usługi impresaryjne, wynajmowanie dystrybutorów automa-
tycznych, organizacja i zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie przedsięwzięć budowlanych polegających 
na budowie i przygotowaniu kompleksów gastronomicz-
nych, handlowych i hotelowych, dekoracja wystaw, sprzedaż 
artykułów: spożywczych, przemysłowych, leków - detalicz-
na, hurtowa, poprzez zamówienia korespondencyjne, za po-
średnictwem usługi elektronicznej, w systemie telezakupów, 
reklama: prasowa, radiowa, telewizyjna, za pośrednictwem 
środków elektronicznych, 43 usługi gastronomiczne, przy-
gotowywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw 
na zamówienie, usługi w zakresie prowadzenia restauracji 
i innych punktów gastronomicznych, usługi związane z pro-
wadzeniem hoteli, moteli, hosteli, usługi tymczasowego 
zakwaterowania, wypożyczanie stołów, krzeseł, bielizny i za-
stawy stołowej, doradztwo w zakresie: prowadzenia usług 
gastronomicznych, handlowych, hotelarskich, zarządzania 
i kierowania siecią lokali gastronomicznych, lokali handlo-
wych, hoteli.

(210) 476493 (220) 2017 09 15
(731) FILIPEK KRZYSZTOF JÓZEF FABRYKA MEBLI FILIPEK, 

Węgrów

(540) FILIPEK

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.03, 26.11.08, 26.01.01, 26.01.18, 
26.01.19

(510), (511) 20 meble.

(210) 476508 (220) 2017 09 15
(731) CENATORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) viadomo
(510), (511) 35  usługi doradztwa w zakresie zarządzania, 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi 
w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agen-
cji public relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku 
towaru, usługi, firmy, usługi agencji importowo-eksporto-
wych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, re-
klama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama 
korespondencyjna, reklama prasowa, reklama internetowa, 
pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu 
reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamo-
wych i usług w zakresie promocji towarów i usług, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, wynajem powierzchni reklamo-
wych, agencje informacji handlowej, oferowanie w mediach 
produktów dla handlu detalicznego, analizy kosztów, anali-
zy rynkowe, audyt przedsiębiorstw, badania marketingowe, 
badania rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekono-
miczne, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów 
reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach 
danych, usługi udostępniania baz danych obejmujących 
oferty handlowe rynku nieruchomości, obróbka tekstów 
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsoro-
wanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi 
edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów 
sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowanie usług, re-
klama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowa-
nie tekstów reklamowych, wycena działalności handlowej, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i re-
klamowych, kolportaż próbek reklamowych, pośredniczenie 
w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, 
przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, 
promocja towarów, prowadzenie programów lojalnościo-
wych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych mate-
riałów reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie 
handlowym, rozdawanie materiałów reklamowych w punk-
cie sprzedaży, wynajem modelek i modeli dla celów promocji 
sprzedaży, pozycjonowanie produktów na półkach sklepo-
wych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradztwo 
personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór 
personelu za pomocą metod psychotechnicznych, wynajem 
pracowników, produkcja filmów reklamowych, produkcja słu-
chowisk reklamowych i reklamowych utworów muzycznych, 
usługi zaopatrywania osób trzecich w towary przeznaczone 
dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, doradztwo po-
datkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy 
w działalności gospodarczej, usługi baz danych obejmują-
cych oferty handlowe rynku nieruchomości, 36 usługi agen-
cji pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi 
pośrednictwa w sprawach finansowych oraz ubezpieczenio-
wych, usługi doradztwa w sprawach finansowych oraz ubez-
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pieczeniowych, usługi inwestycyjne ze środków własnych 
i powierzonych, pozyskiwanie środków finansowych, wynaj-
mowanie i dzierżawa majątku nieruchomego i ruchomego, 
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporzą-
dzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nierucho-
mości, wynajmowanie powierzchni biurowych, działalność 
finansowa, usługi w zakresie operacji finansowych, doradz-
two finansowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów war-
tościowych, sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów 
wartościowych, pośrednictwo i doradztwo przy udzielaniu 
kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, 
usług leasingowych, sprzedaży na raty, obsługa transakcji 
finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych, kon-
sumpcyjnych i hipotecznych, usług leasingowych, zarządza-
nie finansami, zarządzanie majątkiem ruchomym i nierucho-
mym, prowadzenie rachunków finansowych, prowadzenie 
rozliczeń pieniężnych, pośrednictwo w transakcjach finan-
sowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, 
usługi w zakresie ubezpieczeń, prowadzenie analiz finanso-
wych, ekspertyzy dla celów finansowych, informacja finan-
sowa, ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych, usługi 
powiernicze, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen 
ekonomiczno – finansowych przedsiębiorstw, opracowanie 
i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finanso-
wych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i in-
stytucji finansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie 
walorów, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lo-
kat terminowych, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo gieł-
dowe, agencje finansowe, agencje ściągania wierzytelności, 
usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych 
dotyczące nieruchomości, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż 
za pośrednictwem Internetu nieruchomości z rynku wtór-
nego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży 
nieruchomości oraz gruntów, wycena wartości nierucho-
mości drogą online, 38 usługi w zakresie rozpowszechnia-
nia informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem 
terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w za-
kresie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego 
rynku nieruchomości, usługi udostępniania programów te-
lewizyjnych oraz audycji radiowych drogą cyfrową, agencje 
informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni 
wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekon-
ferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi 
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania in-
formacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, 
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz 
danych, dostarczanie dostępu do zasobów informacyjnych, 
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 45 usługi 
prawne, przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych, ba-
dania prawne, usługi świadczone przez wykwalifikowanych 
prawników w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych 
osób, usługi świadczone przez wykwalifikowanych prawni-
ków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie 
własności intelektualnej .

(210) 476520 (220) 2017 09 16
(731) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) HURRICANE SOIL PRO+

(531) 27.05.01
(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 roślin 
inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciw-
pasożytnicze, dodatki chemiczne do nawozów, dodatki che-
miczne do środków owadobójczych.

(210) 476521 (220) 2017 09 16
(731) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) HURRICANE PRO+

(531) 27.05.01
(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 roślin 
inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciw-
pasożytnicze, dodatki chemiczne do nawozów, dodatki che-
miczne do środków owadobójczych.

(210) 476633 (220) 2017 09 18
(731) PRAGŁOWSKA MAŁGORZATA, Stara Wieś
(540) HERDADE DAS ROMEIRAS

(531) 07.01.09, 24.01.05, 24.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, 
oliwki przetworzone.

(210) 476643 (220) 2017 09 18
(731) SAMOLIUK IURII, Przemyśl
(540) CNT

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 akcesoria podnośnikowe do przyłączania za-
wierające mechanizmy do transportu bliskiego i przeładun-
ku towarów, akcesoria podnośnikowe do przyłączania 
do pojazdów lądowych, akcesoria [przystawki] do dźwigów, 
akcesoria [przystawki] do koparek, akumulatory hydraulicz-
ne, aktuatory liniowe [przetwarzające ruch obrotowy na li-
niowy], akumulatory hydrauliczne stanowiące części ma-
szyn, akumulatory próżniowe do silników spalinowych 
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wewnętrznego spalania, alternatory do pojazdów lądowych, 
alternatory elektryczne, alternatory elektryczne do pojaz-
dów wodnych, błotniki [części maszyn], bloki [części ma-
szyn], bloki cylindrów [części do maszyn], bieżnie łożyska 
kulkowego, bębny [części maszyn], cęgi [maszyny], cewki 
[części maszyn], cewki zapłonowe [części silników spalino-
wych wewnętrznego spalania], chlapacze [części maszyn], 
cylindry do silników, cylindry do pojazdów innych niż pojaz-
dy lądowe, cylindry do maszyn, cylindry będące częściami 
do maszyn, cylindry amortyzujące [części maszyn], chłodni-
ce do silników, chłodnice do pojazdów, chłodnice oleju [czę-
ści silników pojazdów], chłodnice oleju do silników, części 
do silników mechanicznych do pojazdów lądowych, części 
hamulców do maszyn wykonane z materiałów o właściwo-
ściach ciernych, części hamulcowe, inne niż do pojazdów, 
części mechanizmów napędu [inne niż do pojazdów lądo-
wych], części przekładni zębatej, inne niż do pojazdów lądo-
wych, części składowe przekładni (z wyjątkiem stosowanych 
w pojazdach lądowych), części układu hamulcowego do ma-
szyn, części wtryskiwaczy paliwa do silników pojazdów lądo-
wych i wodnych, czopy [części maszyn], cylindry silników 
do pojazdów, cylindry silników do pojazdów lądowych, drąż-
ki skrętne do maszyn, drążki będące częściami maszyn, inne 
niż do automatów do gier, elementy przekładni, inne niż 
do pojazdów lądowych, elementy podporowe śrub z nakręt-
ką kulkową, elementy napinające będące częściami maszyn, 
elementy sprzęgła i przekładni maszynowych, inne niż 
do pojazdów lądowych, oraz części do nich, elementy zęba-
te do pojazdów wodnych, elementy zębate do układów na-
pędowych, inne niż do pojazdów lądowych, filtrowanie (ma-
szyny do -), filtry bębnowe, filtry będące częściami silników, 
filtry [części maszyn lub silników], filtry do gazów [maszyny], 
filtry do gorących gazów, do użytku z silnikami spalinowymi 
wewnętrznego spalania, filtry do maszyn, filtry do oczysz-
czania chłodzącego powietrza, do silników, filtry do silników, 
filtry do silników spalinowych wewnętrznego spalania, filtry 
do smarów [części maszyn], filtry membranowe do użytku 
jako części maszyn, filtry olejowe, filtry oleju [części maszyn], 
filtry oleju do silników, filtry oleju do silników elektrycznych 
i silników, filtry paliwa, filtry paliwa do silników pojazdów, fil-
try powietrza do celów mechanicznych, filtry powietrza 
do silników motocyklowych, filtry powietrza do silników sa-
mochodowych, filtry powietrza do silników, filtry stanowiące 
części maszyn hamulce do maszyn hamulce klockowe [czę-
ści maszyn nie do pojazdów lądowych], hamulce tarczowe 
do maszyn, hamulce tarczowe stanowiące części maszyn, 
klocki hamulcowe do maszyn, klocki hamulcowe, inne niż 
do pojazdów, korbowody do silników pojazdów lądowych, 
łożyska, łożyska do montażu [części maszyn], łożyska do ma-
szyn, łożyska [części maszyn], łożyska do silników, łożyska 
do wałów, łożyska i tuleje [części maszyn], łożyska kulkowe, 
łożyska kulkowe do silników, osie do maszyn, osłony tarcz 
[części maszyn], pompy [części maszyn lub silników], pompy 
do chłodzenia silników, pompy na sprężone powietrze, pom-
py olejowe do silników pojazdów lądowych, pompy olejowe 
do pojazdów lądowych, pompy paliwowe do pojazdów lą-
dowych, pompy wodne do pojazdów lądowych, popycha-
cze [części silników pojazdów], popychacze do silników, re-
gulatory ciśnienia [części maszyn], reduktory z przekładnią 
ślimakową, sprężarki, sprzęgła do maszyn, sprzęgła stałe 
do maszyn, szczęki hamulcowe do maszyn, tłoki amortyza-
torów tłokowych [części silników], tłumiki drgań skrętnych 
do maszyn, tłumiki jako część układu wydechowego, tłumiki 
jako części składowe układów wydechowych pojazdów, tłu-
miki do wydechów, tłumiki [części układów wydechowych], 
tłumiki [części maszyn], tłumiki, tłoki do silników spalinowych 
wewnętrznego spalania, tuleje kulkowe, tuleje cylindrowe, 

tuleje będące częściami maszyn, tuleje zaciskowe jako części 
maszyn, wahacze [części do maszyn], wahacze [części silni-
ków pojazdów], wahacze [części silników], wałki rozrządu sil-
nika, wały napędowe, wały napędowe do maszyn, wentyla-
tory do chłodzenia silników w pojazdach, wentylatory 
do silników, wzmacniacze hydrauliczne stanowiące części 
maszyn, zawory, zawory będące elementami maszyn, zawo-
ry ciśnieniowe [części maszyn], zawory bezpieczeństwa [czę-
ści maszyn], zawory [części maszyn], zawory [części maszyn 
lub silników], zawory do maszyn, zawory do pomp, zawory 
do regulacji ciśnienia będące częściami maszyn, zawory 
do regulacji przepływu płynów [mechaniczne], zawory 
do regulacji temperatury [części do maszyn], zawory do silni-
ków, zawory hydrauliczne, zawory hydrauliczne [części ma-
szyn], zawory jako części silników, złącza uszczelniające [czę-
ści maszyn], złącza uszczelniające [części silników], złącza 
narożne [części maszyn], złączki metalowe do rur [części 
do maszyn], amortyzatory do maszyn, amortyzatory jako 
części maszyn, amortyzatory pneumatyczne do maszyn, 
12 amortyzatory do pojazdów, amortyzatory do samocho-
dów, amortyzatory do zawieszeń pojazdów, amortyzatory 
kierownicy [części motocykli], amortyzatory pneumatyczne 
do amortyzowania foteli kierowcy, amortyzatory pneuma-
tyczne do amortyzowania kabin kierowcy, amortyzatory 
pneumatyczne do zespołów zawieszenia pojazdów do amor-
tyzowania siedzenia i kabiny kierowcy, amortyzatory stano-
wiące części zawieszeń pojazdów, amortyzatory zawieszenia 
w pojazdach, amortyzatory zawieszenia do pojazdów, amor-
tyzatory zawieszenia do samochodów, automatyczne skrzy-
nie biegów do pojazdów lądowych, automatyczne skrzynie 
biegów do samochodów osobowych, bębny hamulcowe 
do pojazdów lądowych, bębny hamulcowe do pojazdów, 
bębny hamulcowe, chlapacze do pojazdów, cylindry amorty-
zujące [części do pojazdów], cylindry hamulca głównego, cy-
lindry hamulcowe, cylindry hamulcowe do pojazdów, cylin-
dry hamulcowe do pojazdów lądowych, cylindry 
kompensujące do hamulców pojazdów, cylindry sprzęgieł 
do pojazdów lądowych, części hamulcowe do samochodów, 
części hamulców do pojazdów z materiałów mających wła-
ściwości cierne, części do skrzyń biegów do pojazdów lądo-
wych, części do przenoszenia napędu [pasy] do pojazdów 
lądowych, części i akcesoria do pojazdów, części i akcesoria 
do pojazdów lądowych, części karoserii do pojazdów, części 
konstrukcyjne do ciężarówek, drążki skrętne do pojazdów, 
drążki skrętne do samochodów, drążki skrętne do zawieszeń 
pojazdów lądowych, drążki skrętne / stabilizatory poprzeczne 
[elementy zawieszenia pojazdów lądowych], dżojstiki do po-
jazdów, dźwignie do sprzęgieł do pojazdów lądowych, dźwi-
gnie zmiany biegów do pojazdów lądowych, gałki dźwigni 
zmiany biegów do pojazdów lądowych, gałki dźwigni zmia-
ny biegów do pojazdów, haki holownicze, hamulce do po-
jazdów, hamulce do pojazdów lądowych, hamulce klockowe 
do pojazdów lądowych, hamulce kół, hamulce tarczowe, 
hamulce tarczowe do pojazdów lądowych, hamulcowe czę-
ści do pojazdów, hamulcowe klocki do pojazdów lądowych, 
hydrauliczne hamulce tarczowe, klocki hamulcowe do po-
jazdów lądowych, klocki hamulcowe do pojazdów, klocki 
hamulcowe do samochodów, koła pasowe do pojazdów lą-
dowych okładziny hamulców, okładziny hamulcowe do po-
jazdów, okładziny szczęk hamulca do samochodów, okładzi-
ny szczęk hamulcowych do pojazdów lądowych piasty kół, 
piasty kół samochodowych, pompy powietrza do samocho-
dów, pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów], sprężyny 
amortyzacyjne będące częściami zawieszeń pojazdów, sprę-
żyny amortyzujące do samochodów, sprężyny amortyzujące 
do pojazdów, sprężyny do systemów zawieszenia do pojaz-
dów, sprężyny do układów zawieszenia pojazdów, sprzęgła 
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do pojazdów lądowych, sprzęt hamulcowy do pojazdów, 
szczęki hamulcowe do pojazdów, tarcze hamulcowe, tuleje 
do pojazdów, turbiny do pojazdów lądowych, układy hamul-
cowe do pojazdów lądowych, układy hamulcowe do pojaz-
dów i części do nich, układy kierownicze do pojazdów lądo-
wych, układy zawieszenia do pojazdów lądowych, układy 
zawieszenia do samochodów, zaciski hamulca tarczowego 
do pojazdów lądowych, zaciski hamulca tarczowego do po-
jazdów, zaciski hamulca tarczowego [części motocykli].

(210) 476670 (220) 2017 09 19
(731) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź
(540) UNIWERSYTET ŁÓDZKI

(531) 27.05.01, 29.01.01, 24.15.01, 24.15.21, 26.13.25
(510), (511) 9 przyrządy elektryczne, pomiarowe, kontrolne, 
dydaktyczne, 16 książki, skrypty dla studentów, zeszyty na-
ukowe, publikacje naukowe, monografie, czasopisma, akcy-
densy, 35 opinie i ekspertyzy ekonomiczne, 36 doradztwo 
finansowe, 38 przesyłanie informacji przez terminale kompu-
terowe, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za po-
mocą komputerów, 40 drukowanie podręczników szkolnych, 
książek i czasopism, usługi poligraficzne, 41 komputerowy 
skład drukarski, nauczanie w programie szkół wyższych, 
prowadzenie kursów edukacyjnych, tłumaczenia, opinie 
i ekspertyzy językoznawcze i historyczne, 42 oprogramowy-
wanie komputerowe, opinie i ekspertyzy biologiczne i che-
miczne, 45 opinie i ekspertyzy prawne.

(210) 476674 (220) 2017 09 19
(731) WYCHOWAŁEK PIOTR FIRMA HANDLOWA 

NOWALIJKA, Piotrków Trybunalski
(540) Zielony SKLEP

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i za pośrednic-
twem Internetu świeżych owoców i warzyw.

(210) 476676 (220) 2014 06 16
(731) CARSED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Siedlce

(540) CARSED
(510), (511) 36 usługi kredytowe i leasingowe dotyczące fi-
nansowania zakupu, wypożyczania i wynajmowania pojaz-
dów, 37 usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów 
oraz części i akcesoriów do pojazdów, usługi instalacyjne 
w odniesieniu do pojazdów oraz części i akcesoriów do po-
jazdów, 39 usługi w zakresie wypożyczania i wynajmowania 
pojazdów, w tym samochodów zastępczych.

(210) 476706 (220) 2017 09 20
(731) VB EYEWEAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) Valentini
(510), (511) 9  okulary, okulary korekcyjne, okulary przeciw-
słoneczne, okulary ochronne do uprawiania sportu, gogle 
sportowe, kaski ochronne do uprawiania sportu, oprawy 
do okularów, etui do okularów, soczewki do okularów, so-
czewki kontaktowe, akcesoria do okularów w postaci łań-
cuszków i sznureczków do okularów, 25  rękawice jako 
odzież, szale, czapki, opaski z dzianiny lub tkanin, nauszniki, 
kominiarki jako odzież.

(210) 476718 (220) 2017 09 20
(731) GAPYS JADWIGA, JAGIEŁŁO KRZYSZTOF BIURO 

PODRÓŻY MARMARA SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) wczasywycieczki.pl

(531) 27.05.01, 29.01.14, 18.05.01, 18.05.03, 01.03.01, 01.03.02
(510), (511) 35 usługi sprzedaży wycieczek i ofert wypoczyn-
kowych dla osób trzecich, pośrednictwo pracy, sprzedaż ofert 
wypoczynkowych innych biur i agencji turystycznych, usługi 
impresariów, reklama, usługi reklamowe świadczone w szcze-
gólności za pośrednictwem Internetu, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, promocja sprzedaży, prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych, 
sprzedaż zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu biletów 
na imprezy masowe oraz imprez turystycznych, zarządzanie 
hotelami, doradztwo gospodarcze, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, publikowanie tekstów sponsorowanych, two-
rzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 39 organizo-
wanie podróży, imprez turystycznych, wycieczek, świadczenie 
usług turystycznych zwiedzanie, usługi osób towarzyszących 
podróżnym, usługi przewodników i pilotów wycieczek, usłu-
gi wypożyczania pojazdów, w szczególności samochodów 
i rowerów, usługi pośredników turystycznych, agentów tury-
stycznych i biur turystycznych zawarte w klasie 39, w szczegól-
ności usługi świadczone przez te podmioty z wykorzystaniem 
Internetu, usługi rezerwacji i sprzedaży miejsc na wycieczki 
i podróż, usługi rezerwacji i sprzedaży biletów związanych 
z transportem, w szczególności biletów lotniczych, usługi 
związane z informacją dotyczącą podróży, w szczególno-
ści w zakresie taryf, rozkładów jazdy i sposobów transportu, 
41 wypożyczanie sprzętu sportowego za wyjątkiem pojaz-
dów, organizowanie balów, organizowanie imprez typu mo-
tywacyjnych i integracyjnych, organizowanie i prowadzenie 
pracowni specjalistycznych, rezerwacja miejsc na spektakle, 
pośrednictwo w organizowaniu wypoczynku, rozrywka, dzia-
łalność sportowa i kulturalna, informacja o wypoczynku i im-
prezach rozrywkowych, w szczególności kulturalnych i sporto-
wych, zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, informacja o re-
kreacji, usługi związane z organizacją wypoczynku, zwłaszcza 
z wykorzystaniem Internetu, organizowanie i obsługa konfe-
rencji, kongresów, konkursów, przyjęć, seminariów, sympo-
zjów i zjazdów, organizowanie obozów sportowych, usługi 
obozów wakacyjnych, wypożyczanie sprzętu sportowego, 
43 rezerwacje hotelowe, rezerwacje kwater, wynajmowanie 
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mieszkań na pobyt czasowy, organizowanie zakwaterowania 
na obozach wakacyjnych, wynajmowanie sal na posiedzenia, 
agencje zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, pensjo-
naty dla zwierząt, tymczasowe zakwaterowanie, usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, 
usługi pośredników turystycznych, agentów turystycznych 
i biur turystycznych w zakresie rezerwacji i organizowania za-
kwaterowania dla podróżnych, w szczególności w hotelach, 
domach turystycznych, motelach, pensjonatach, kwaterach, 
na terenach kempingowych, świadczone zwłaszcza z wyko-
rzystaniem Internetu, wynajmowanie noclegów, wynajmo-
wanie mieszkań na pobyt czasowy, wynajmowanie domów 
na wakacje, usługi zakwaterowania dla obozów wakacyjnych.

(210) 477026 (220) 2017 09 28
(731) NASTERSKA IWONA URSZULA, Warszawa
(540) Stomatologia Biologiczna Dr Nasterska

(531) 27.05.01, 02.09.10, 29.01.11
(510), (511) 41 poradnictwo zawodowe, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympo-
zjów, warsztatów, organizowanie konkursów, pokazy eduka-
cyjne, organizowanie konkursów za pośrednictwem Interne-
tu, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, 
produkcja filmów, prezentacja nagrań wideo, udostępnianie 
filmów on-line nie do pobrania, projekcja filmów do celów 
medycznych, elektroniczna publikacja tekstów i druków in-
nych niż reklamowe, w Internecie, publikacja broszur, publi-
kacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do po-
brania), publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja prac 
naukowych, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikacja 
wyników badań klinicznych, publikowanie arkuszy informa-
cyjnych, publikowanie druków w formie elektronicznej w In-
ternecie, 44 usługi dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, 
usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi dorad-
cze dotyczące przyrządów stomatologicznych, usługi do-
radcze dotyczące odżywiania, usługi ortodontyczne usługi 
medyczne, kliniki medyczne, pomoc medyczna, medyczne 
badania osób, poradnictwo medyczne, usługi medycyny al-
ternatywnej, udzielanie informacji w zakresie suplementów 
diety i odżywiania.

(210) 477117 (220) 2017 10 02
(731) PMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Salvi COMPRESSION

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.12, 24.15.01, 24.15.08, 14.03.21
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, pla-
stry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odka-
żające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 

24 tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych kla-
sach, narzuty na łóżka i obrusy, 25 odzież, obuwie, nakrycia 
głowy.

(210) 477129 (220) 2017 10 02
(731) PLAC KATEDRALNY MANAGEMENT JS  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) THE BRIDGE

(531) 27.05.01, 29.01.07, 26.11.08
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, organizowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, rezerwacja zakwaterowania na rzecz po-
dróżnych, tymczasowy wynajem pokoi, udzielanie informacji 
dotyczących rezerwacji zakwaterowania, usługi agencji w za-
kresie rezerwacji zakwaterowania [time share], usługi agencji 
wynajmu mieszkań [time share], usługi obiektów gościnnych 
[zakwaterowanie], usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakre-
sie kwater wczasowych, usługi w zakresie wynajmu pokojów, 
usługi hotelowe, domy turystyczne, elektroniczne usługi in-
formacyjne związane z hotelami, hostele (schroniska), infor-
macja na temat hoteli, motele, organizowanie zakwaterowa-
nia dla wczasowiczów, organizowanie zakwaterowania dla 
turystów, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, rezerwacja 
hotelowa na rzecz osób trzecich, rezerwacja miejsc w pen-
sjonatach, rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, 
rezerwacje hotelowe, krótkoterminowy wynajem przestrzeni 
biurowej, udostępnianie sal konferencyjnych, udostępnia-
nie pomieszczeń na spotkania, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, hotelowe 
usługi cateringowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], im-
prezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacja 
o usługach restauracyjnych, kafeterie [bufety], dokonywanie 
rezerwacji restauracji i posiłków, lodziarnie, organizowanie 
posiłków w hotelach, pizzerie, przygotowywanie posiłków, 
restauracje samoobsługowe, rezerwacja stolików w restaura-
cjach, stołówki, udzielanie informacji związanych z przygoto-
wywaniem żywności i napojów, usługi restauracyjne, usługi 
w zakresie jedzenia na wynos.

(210) 477314 (220) 2017 10 05
(731) YUSUF KALESHA, YUSUF MONIKA CURRY KING 

SPÓŁKA CYWILNA, Chylice
(540) Curry King Restauracja Indyjska
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, kafeterie [bufety], usługi restauracyjne, mo-
bilne usługi cateringowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], 
stołówki, usługi barowe.

(210) 477329 (220) 2017 10 05
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO- 

-CHEMICZNE SYNTEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) D₃ + K₂ Osteocard
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(531) 26.01.04, 26.01.06, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 477332 (220) 2017 10 05
(731) YUSUF KALESHA, YUSUF MONIKA CURRY KING 

SPÓŁKA CYWILNA, Chylice
(540) 

(531) 03.02.01, 03.02.25, 29.01.15
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, kafeterie [bufety], usługi restauracyjne, mo-
bilne usługi cateringowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], 
stołówki, usługi barowe.

(210) 477340 (220) 2017 10 05
(731) BESTSELLERS DISTRIBUTION SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TRY NATURE

(531) 24.17.25, 26.02.08, 27.05.01
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, 
perfumy, olejki eteryczne, olejki perfumeryjne, preparaty 
do mycia, kosmetyki do opalania, dezodoranty do użyt-
ku osobistego, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty 
do golenia, kremy do golenia, płyny po goleniu, sole do ką-
pieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
wody kolońskie, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, mleczka 
i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, 
lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, pasty do zębów, 
proszki i płyny do zębów, lakiery do paznokci, toniki, żele, 
odżywki, preparaty do kąpieli, sole wspomagające wy-
szczuplanie, maski do zabiegów kosmetycznych, kremy 
do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne 
wyszczuplające, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, 
szminki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, 
pudry, fluidy do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, 
zmywacze do paznokci, płyny i proszki do prania, płyny 
do płukania, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb, 
kosmetyki samochodowe, płyny do mycia powierzchni, sa-
szetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bielizny, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do czyszczenia, krochmal, mydła, mydła w płynie, prepara-
ty do odtłuszczania, środki czyszczące i polerujące do par-
kietu, pasty do mebli i do podłogi, pasty do skór, preparaty 
do polerowania, 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy 
diety, preparaty mineralne dla celów medycznych, mineral-
ne dodatki do żywności dla ludzi, wzbogacające organizm 

człowieka w niezbędne witaminy i substancje mineralne, 
odżywcze i regeneracyjne dodatki do żywności, preparaty 
odżywcze z mikroelementami dla ludzi, dodatki odżywcze 
do celów leczniczych, wyroby cukiernicze dla diabetyków, 
słodycze dla diabetyków, cukierki z mikroelementami do ce-
lów leczniczych, żywność do celów medycznych, napoje dla 
diabetyków, artykuły żywnościowe dla diabetyków, w tym 
z rolnictwa ekologicznego, preparaty dietetyczne dla diabe-
tyków, preparaty uzupełniające dietę dla diabetyków, chleb 
dla diabetyków, dodatki odżywcze do celów leczniczych, 
odżywcze i regeneracyjne dodatki do żywności, wody ter-
malne, 29 masło, tłuszcze roślinne, margaryna, mleko, wy-
roby z mleka, śmietana, jogurty, kefiry, chipsy ziemniaczane, 
chrupki ziemniaczane, wyroby wędliniarskie, koncentraty 
warzywne i owocowe, konserwy mięsne i rybne, pasztety, 
placki ziemniaczane, mięso, ekstrakty mięsne, oleje jadalne, 
oliwa z oliwek, tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane, 
owoce i warzywa suszone, przeciery z owoców i warzyw, ba-
kalie, żywność z ryb, wyroby garmażeryjne mięsne i rybne, 
konfitury, dżemy, galaretki, kisiele, powidła, sałatki owocowe, 
sałatki warzywne, owoce i warzywa przetworzone w postaci 
mrożonek i puszkowane, mrożonki zawarte w tej klasie, dania 
gotowe do spożycia, 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukier-
nicze, słodycze, cukierki, lizaki, desery, ciasta i ciastka, lody, 
desery lodowe, wyroby na bazie kakao i czekolady, kakao, 
czekolada, czekoladki, batony, bombonierki, kawa, herbata, 
napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, cukier, ryż, tapioka, 
sago, kawa naturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, bułki, 
bułeczki słodkie, miód, syropy i melasa, 35 usługi dotyczą-
ce zarządzania działalnością gospodarczą handlową, usługi 
doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą i handlową, organizowanie wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów i pre-
zentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, pro-
mocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna: ar-
tykułów spożywczych, kosmetyków, perfum, chemii gospo-
darczej, akcesoriów i przyborów kosmetycznych, sprzedaż 
za pośrednictwem Internetu: artykułów spożywczych, ko-
smetyków, perfum, chemii gospodarczej, akcesoriów i przy-
borów kosmetycznych.

(210) 477350 (220) 2017 10 06
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) OSIEDLE MIESZKANIOWE PORT ŻERAŃ

(531) 06.03.20, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 artykuły papierowe, materiały reklamowe, 
druki, gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje dru-
kowane, magazyny, broszury, ulotki, karty z tworzyw sztucz-
nych nie zawarte w innych klasach, karty foliowane z dru-
kiem nie zawarte w innych klasach, broszury, zaproszenia 
papierowe, terminarze, 19 ukończone budynki z materiałów 
niemetalowych, 35 usługi w zakresie: reklamy sprzedaży nie-
ruchomości świadczone również on-line, prowadzenia badań 
rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów 
lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zago-
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spodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, 
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w obrę-
bie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami 
obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wystaw 
handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbani-
styki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu 
przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi 
zarządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu 
nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów 
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzch-
niami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci 
online, usługi profesjonalnego doradztwa w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą oraz pośrednictwa w kontaktach han-
dlowych i gospodarczych dotyczących nieruchomości, usługi 
doradcze inwestora budowlanego w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą dotyczącą projektów budowlanych, doradz-
two w administrowaniu działalnością gospodarczą i w zakresie 
organizacji usług powierzonych wspólnotom mieszkaniowym 
przez ich członków, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali 
mieszkalnych i powierzchni użytkowych, 36 usługi w zakresie: 
funkcji generalnego inwestora robót ogólnobudowlanych do-
tyczących obiektów budowlanych i inżynierskich w aspekcie 
finansowego planowania i nadzorowania nakładów finanso-
wych na realizację inwestycji, usługi zarządzania nierucho-
mościami, usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wy-
cen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy 
nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: admi-
nistrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użyt-
kową, miejscami parkingowymi, usługi rozliczania transakcji  
kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budynków, 
lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami 
osiedlowymi i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowiedzial-
nego za budowę pod względem finansowym w aspekcie pro-
jektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncep-
cji użytkowania nieruchomości, pośrednictwa w zawieraniu 
umów sprzedaży nieruchomości, powierzchni mieszkalnej, 
powierzchni handlowej i usługowej, zarządzania sprawami fi-
nansowymi i ubezpieczeniowymi dotyczącymi nieruchomo-
ści, usługi sporządzania analiz i raportów finansowych zwią-
zanych z inwestycjami w zakresie projektów budowlanych, 
37 usługi deweloperskie dotyczące realizacji budowy i za-
gospodarowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu 
powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć 
deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziem-
nych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, 
burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali miesz-
kalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, wyko-
nywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i mon-
tażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji 
budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkanio-
wych, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy ro-
bót ogólnobudowlanych zarządzającego projektami budow-
lanymi na terenie budowy, przeprowadzania inspekcji budów, 
doradztwa dotyczącego organizacji i prowadzenia placów 
budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, usługi doradz-
twa budowlanego, 39 usługi w zakresie: wynajmowania ga-
raży i miejsc parkingowych, powierzchni i obiektów magazy-
nowych, usługi parkingowe, 42 usługi projektowe w zakresie: 
budownictwa, urbanistyki, technologii oraz wystroju i dekora-
cji wnętrz, usługi w dziedzinie budownictwa w zakresie: pro-
wadzenia badań, sporządzania ekspertyz, opinii i analiz tech-
nicznych oraz projektów architektonicznych, usługi w zakresie: 
badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych 
i kartograficznych oraz pomiarów podwykonawczych doty-

czących inwestycji, usługi sporządzania ekspertyz inżynieryj-
nych, usługi w zakresie ochrony środowiska, pomiarów terenu, 
opracowywania projektów technicznych użytkowania nieru-
chomości, 44 usługi w zakresie: ogrodnictwa krajobrazowego, 
pielęgnowania i utrzymywania trawników, 45 usługi doradz-
twa w sprawach bezpieczeństwa, usługi ochrony mienia.

(210) 477356 (220) 2017 10 31
(731) TEXTRA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) textra

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 spedycja, logistyka transportu, maklerstwo 
transportowe, przewóz samochodami ciężarowymi, rezer-
wacja transportu, transport, transport morski, transport ko-
lejowy, transport powietrzny.

(210) 477372 (220) 2017 10 06
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy ORO CARAMEL WAFERS

(531) 02.09.01, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.09, 24.09.11, 26.04.02, 
27.05.01, 29.01.15

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

(210) 477374 (220) 2017 10 06
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy MOKA COFFEE WAFERS FLIS Happy
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(531) 05.03.11, 05.05.19, 05.07.06, 08.01.19, 08.01.22, 24.09.02, 
24.09.09, 24.09.05, 19.03.05, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30  słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki 
waflowe, ciastka.

(210) 477375 (220) 2017 10 06
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy ORO CARAMEL WAFERS FLIS Happy

(531) 02.09.01, 05.03.07, 05.05.19, 05.07.06, 08.01.19, 08.01.22, 
19.03.05, 24.09.05, 24.09.09, 27.05.01, 29.01.15

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

(210) 477398 (220) 2017 10 09
(731) GRADOWSKA MONIKA, Twardogóra
(540) ideal kuchnie

(531) 25.05.25, 26.04.01, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, 42 usługi projektowania.

(210) 477402 (220) 2017 10 09
(731) GRAJEWSKI TOMASZ, Gdynia
(540) EST 1997 PAN KURCZAK

(531) 02.01.30, 03.07.03, 27.05.01
(510), (511) 43 serwowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach.

(210) 477415 (220) 2017 10 09
(731) KALEMBA HALINA BARS, Włoszakowice
(540) CHOCOLATE HILLS

(531) 06.01.02, 27.05.01
(510), (511) 30 czekolada, czekoladki, wyroby cukiernicze 
z czekolady, nadziewana czekolada, 35 prowadzenie skle-
pów i hurtowni w zakresie: czekolady, czekoladek, wyrobów 
cukierniczych z czekolady, nadziewanej czekolady, usługi 
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym poprzez 
Internet: czekolady, czekoladek, wyrobów cukierniczych 
z czekolady, nadziewanej czekolady, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich towarów, w celu umożliwienia klientom do-
godnego obejrzenia i zakupu w sklepie i hurtowni oraz 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w tym Interne-
tu: czekolady, czekoladek, wyrobów cukierniczych z czekola-
dy, nadziewanej czekolady, pośrednictwo handlowe, agen-
cje informacji handlowej, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych, agencje eksportowo-importowe.

(210) 477475 (220) 2017 10 10
(731) EPRUF SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) epruf

(531) 27.05.01, 24.13.24, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, czasopisma jako pe-
riodyki, gazety, katalogi, książki, albumy, 35 usługi w zakre-
sie: organizowania systemu współpracy gospodarczej oraz 
rozliczeń finansowych między osobami prawnymi i fizycz-
nymi w zakresie opieki, medycznej, ubezpieczeń, usług re-
habilitacyjnych, usług higienicznych i kosmetycznych oraz 
w zakresie sprzedaży towarów: produkty farmaceutyczne 
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność 
dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odka-
żające, środki do zwalczania robactwa, suplementy diety, 
środki antykoncepcyjne, aparatura.oraz instrumenty chirur-
giczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, prote-
zy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały 
stosowane w chirurgii środki, czyszczące i toaletowe, środki 
perfumeryjne, olejki, eteryczne, kosmetyki, płyny do pie-
lęgnacji włosów, usługi doradztwa w zakresie zarządzania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo bizne-
sowe w zakresie systemów lojalnościowych/motywacyj-
nych dla klientów oraz systemu zachęt i zniżek, marketing 
dotyczący lojalności klientów, prezentacja towarów i usług, 
udostępnianie przez Internet informacji poprzez marketing, 
badania marketingowe, bonusy, reklamę, programy Iojal-
nościowe/motywacyjne i/lub programy nagradzające dla 
klientów, obsługiwanie platformy programu lojalnościowe-
go/motywacyjnego dla klientów poprzez sieci kompute-
rowe, w tym Internet, gromadzenie, aktualizowanie i prze-
chowywanie danych w bazach danych, usługi w zakresie 
organizacji i zarządzania listami stałych klientów, usługi 
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w zakresie organizacji i zarządzania programami lojalno-
ściowymi/motywacyjnymi dla klientów, usługi w zakresie 
zarządzania zakupami i transakcjami, 36 usługi w zakresie: 
pośrednictwa finansowego oraz informacji o systemach 
rozliczeń finansowych między osobami prawnymi i fizycz-
nymi, emisji kart płatniczych, organizowania zbiórek fundu-
szy na cele dobroczynne oraz usługi polegające na emisji 
kart legitymujących osoby fizyczne do realizacji uprawnień 
w zakresie: ubezpieczeń, opieki medycznej, usług rehabi-
litacyjnych, higienicznych i kosmetycznych a także do za-
kupu towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, substancje die-
tetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, 
plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowa-
nia zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki 
do zwalczania robactwa, suplementy diety, środki anty-
koncepcyjne, aparatura oraz instrumenty chirurgiczne, me-
dyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, 
oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały stosowane 
w chirurgii, środki czyszczące i toaletowe, środki perfume-
ryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji wło-
sów, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, eksper-
tyzy dla celów fiskalnych, informacja o ubezpieczeniach, 
usługi finansowe, wydawanie nośników danych do wpro-
wadzania transakcji, finansowe usługi w zakresie kart iden-
tyfikacyjnych, kart upoważniających do zakupów, kart sta-
łego klienta, kart rabatowych, usługi rozliczeń transakcji 
finansowych dokonywanych za pomocą kart, wydawanie 
bonów o wartości pieniężnej w ramach programów lojal-
nościowych/motywacyjnych, emisja i obsługa kart stałego 
klienta, nagradzających lojalność i promujących rozpozna-
walność marki poprzez oferowanie zachęt i zniżek przy za-
kupie towarów i korzystaniu z usług, emisja i obsługa kart 
zniżkowych.

(210) 477507 (220) 2017 10 10
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) ECCELLENTE
(510), (511) 30 gotowe dania na bazie mąki lub wyrobów 
z mąki mrożone i/lub świeże, kanapki, zapiekanki, makarony, 
gotowe sosy fix, dania gotowe w proszku, przyprawy, mąka 
i produkty zbożowe, chleb, musztarda, ketchup, sosy (przy-
prawy), lody.

(210) 477514 (220) 2017 10 10
(731) CZARNOWSKI JACEK CETUS CONSULTING, Gdańsk
(540) MORFOLOGIA SPRZEDAŻY
(510), (511) 41 działalność edukacyjna, organizacja konfe-
rencji i szkoleń, opracowywanie materiałów edukacyjnych, 
działalność wydawnicza.

(210) 477516 (220) 2017 10 10
(731) CZARNOWSKI JACEK CETUS CONSULTING, Gdańsk
(540) MORFOLOGIA PRZYWÓDZTWA
(510), (511) 41 działalność edukacyjna, organizacja konfe-
rencji i szkoleń, opracowywanie materiałów edukacyjnych, 
działalność wydawnicza.

(210) 477518 (220) 2017 10 10
(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) 

(531) 10.03.04, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe stosowane 
w ubezpieczeniach grupowych, nagrane nośniki danych, 
moduły ładowalne z publikacjami w formie elektronicznej 
dotyczącymi ubezpieczeń grupowych, oprogramowanie 
i aplikacje do urządzeń przenośnych, aparaty telefonicz-
ne systemu telefonii komórkowej; smartfony; telefoniczne 
urządzenia nadawcze; urządzenia do nadawania, przekazy-
wania i odbioru w systemie telefonii komórkowej; progra-
my komputerowe, publikacje elektroniczne; komputerowe 
urządzenia peryferyjne, 36 gwarantowanie ubezpieczeń, 
ubezpieczenie grupowe, usługi informacyjne związane 
z ubezpieczeniem, usługi doradztwa związane z ubezpie-
czeniem na życie, organizowanie ubezpieczenia grupowe-
go, ubezpieczenia medyczne, zarządzanie ubezpieczeniami 
grupowymi, usługi zarządzania ubezpieczeniami grupowy-
mi za pośrednictwem urządzeń mobilnych, usługi mobilne 
w zakresie organizowania ubezpieczenia, usługi gwaran-
towania ubezpieczeń medycznych, administrowanie sys-
temami ubezpieczenia grupowego, udzielanie informacji 
online dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy 
danych lub Internetu, skomputeryzowane usługi informa-
cyjne dotyczące ubezpieczeń, 38 telekomunikacja, usługi 
telekomunikacyjne w zakresie: usługi organizowania ubez-
pieczenia grupowego; dostarczanie pakietów informacji do-
tyczących ubezpieczeń; usługi telekomunikacyjne przezna-
czone do obsługi usług ubezpieczenia grupowego poprzez 
bezpośrednią komunikację z klientem; usługi informacyjne 
i doradcze dotyczące usług zawartych w tej klasie, usłu-
gi informacyjne i doradcze dotyczące usług ubezpieczeń 
grupowych, usługi przesyłania i pobierania danych, wiado-
mości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne; 
przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za pomocą 
komputera, usługi w zakresie przesyłania informacji i danych 
przy pomocy terminali komputerowych, poczty elektronicz-
nej, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności 
informacyjnych z wykorzystaniem multimediów i Internetu, 
obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektro-
niczny serwis informacji typu on-line polegający na two-
rzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji 
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazy-
wania wiadomości, usługi w zakresie sieci telekomunikacji 
komórkowej; usługi dostępu Internetu; usługi pobierania 
i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego po-
wiadamiania i wiadomości tekstowych; usługi przesyłania 
informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach tele-
komunikacyjnych; przesyłanie informacji tekstowej i obrazo-
wej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych; 
przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą 
przekazu satelitarnego; udostępnianie połączeń z siecia-
mi informatycznymi; wypożyczanie urządzeń służących 
do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą tele-
fonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej; udostępnianie stron 
internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bez-
pośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego; przeka-
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zywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci to-
warów i usług telefonicznych, Internetu; świadczenie usług 
łączności on-line, usługi łączności skomputeryzowanej, 
wspomagana komputerowo transmisja informacji i obrazów, 
wspomagana komputerowo transmisja wiadomości, danych 
i obrazów, transmisja danych.

(210) 477519 (220) 2017 10 10
(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) Play Ubezpieczenia

(531) 10.03.04, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.04.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe stosowane 
w ubezpieczeniach grupowych, nagrane nośniki danych, 
moduły ładowalne z publikacjami w formie elektronicznej 
dotyczącymi ubezpieczeń grupowych, oprogramowanie 
i aplikacje do urządzeń przenośnych, aparaty telefonicz-
ne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne 
urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazy-
wania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, progra-
my komputerowe, publikacje elektroniczne, komputerowe 
urządzenia peryferyjne, 36 gwarantowanie ubezpieczeń, 
ubezpieczenie grupowe, usługi informacyjne związane 
z ubezpieczeniem, usługi doradztwa związane z ubezpie-
czeniem na życie, organizowanie ubezpieczenia grupowe-
go, ubezpieczenia medyczne, zarządzanie ubezpieczeniami 
grupowymi, usługi zarządzania ubezpieczeniami grupowy-
mi za pośrednictwem urządzeń mobilnych, usługi mobilne 
w zakresie organizowania ubezpieczenia, usługi gwaran-
towania ubezpieczeń medycznych, administrowanie sys-
temami ubezpieczenia grupowego, udzielanie informacji 
online dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy 
danych lub Internetu, skomputeryzowane usługi informa-
cyjne dotyczące ubezpieczeń, 38 telekomunikacja, usługi 
telekomunikacyjne w zakresie: usługi organizowania ubez-
pieczenia grupowego, dostarczanie pakietów informacji do-
tyczących ubezpieczeń, usługi telekomunikacyjne przezna-
czone do obsługi usług ubezpieczenia grupowego poprzez 
bezpośrednią komunikację z klientem, usługi informacyjne 
i doradcze dotyczące usług zawartych w tej klasie, usłu-
gi informacyjne i doradcze dotyczące usług ubezpieczeń 
grupowych, usługi przesyłania i pobierania danych, wiado-
mości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne, 
przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za pomocą 
komputera, usługi w zakresie przesyłania informacji i danych 
przy pomocy terminali komputerowych, poczty elektronicz-
nej, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności 
informacyjnych z wykorzystaniem multimediów i Internetu, 
obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektro-
niczny serwis informacji typu on-line polegający na two-
rzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji 
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazy-
wania wiadomości, usługi w zakresie sieci telekomunikacji 
komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania 
i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego po-
wiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania 
informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach te-
lekomunikacyjnych, przesyłanie informacji tekstowej i ob-
razowej za pośrednictwem komputerów i sieci informa-
tycznych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu 

za pomocą przekazu satelitarnego, udostępnianie połączeń 
z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służą-
cych do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą 
telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie 
stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórko-
wej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, 
przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem 
sieci towarów i usług telefonicznych, Internetu, świadczenie 
usług łączności on-line, usługi łączności skomputeryzowa-
nej, wspomagana komputerowo transmisja informacji i ob-
razów, wspomagana komputerowo transmisja wiadomości, 
danych i obrazów, transmisja danych.

(210) 477572 (220) 2017 10 11
(731) KUDRZYN BEATA, KUDRZYN CEZARY EMEL SPÓŁKA 

CYWILNA, Częstochowa
(540) EMEL
(510), (511) 25 obuwie damskie, dziecięce, męskie, 35 rekla-
ma, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamy radiowe i telewizyjne, promocja sprzedaży, usługi 
marketingowe, wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, udzielanie informacji doty-
czących sprzedaży handlowej, usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży, obuwia i dodatków odzieżo-
wych, obuwniczych.

(210) 477582 (220) 2017 10 11
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA MILLION KISSES
(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, preparaty do pielęgnacji 
rzęs, preparaty do pielęgnacji brwi, preparaty do pielęgna-
cji paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaleto-
we, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady 
do makijażu, podkłady i pudry kosmetyczne do twarzy, pu-
dry w kamieniu, środki do usuwania makijażu, 5 preparaty 
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry 
do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, 
sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów 
leczniczych, maski do celów leczniczych, lecznicze podkłady 
i pudry kosmetyczne, lecznicze preparaty do ust.

(210) 477584 (220) 2017 10 11
(731) TOPÓR PIOTR, Bańska Niżna
(540) NEVER EVER KAC

(531) 14.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i chemiczno - far-
maceutyczne, dietetyczna żywność, napoje i substancje 
przystosowane do celów medycznych, kapsułki na lekar-
stwa i do celów farmaceutycznych, napoje, napary i nalewki 
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lecznicze, oleje i zioła lecznicze, leki pomocnicze i wspiera-
jące do celów medycznych, maści i mazidła do celów far-
maceutycznych, mineralne dodatki do żywności, preparaty 
medyczne do odchudzania, pastylki i pigułki do celów far-
maceutycznych, materiały opatrunkowe, środki do oczysz-
czania i odświeżania powietrza, środki przeciwbólowe 
i przeczyszczające, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, leki uspakajające i wzmacniające, preparaty witami-
nowe, preparaty weterynaryjne, 32 napoje bezalkoholowe, 
napoje energetyczne, napoje izotoniczne, wody mineralne, 
wody gazowane, napoje owocowe, soki owocowe, syropy, 
esencje i inne preparaty do przyrządzania napojów, tabletki 
i proszki do przyrządzania napojów.

(210) 477587 (220) 2017 10 11
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Ready For Perfect Skin
(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, preparaty do pielęgnacji 
rzęs, preparaty do pielęgnacji brwi, preparaty do pielęgna-
cji paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 
kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, środki do usu-
wania makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i pre-
paraty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki 
do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycz-
nych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów 
leczniczych.

(210) 477591 (220) 2017 10 11
(731) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Idea Fleet

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, 
akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagry-
wania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami, 
bankomaty, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez 
wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt 
przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia 
ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, kar-
ty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowane 
karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych, karty 
inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytni-
ki kart, programy komputerowe, oprogramowanie kompute-
rowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie 
z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do wery-
fikacji autentyczności kart bankowych, kart kredytowych, 
kart debetowych i kart płatniczych, programy komputerowe 
ładowane, programy komputerowe zapisane na chipach, 
dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, programy 
komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzę-
dziowe, programy komputerowe systemu operacyjnego, 

oprogramowania do zabezpieczenia składów danych oraz 
wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta używa-
nych przez osoby oraz instytucje bankowe i finansowe, 
sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne i oprogramo-
wanie do umożliwiania płatności za pomocą środków elek-
tronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające dostęp do kont płatniczych 
za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, 
sprzęt i oprogramowanie komputerowe do kodowania 
i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazy-
wania danych klienta, informacji na temat konta i transakcji 
osób indywidualnych, instytucji bankowych i finansowych, 
bezpieczne terminale transakcji elektronicznych, 16 papier, 
tektura, drukowany materiał promocyjny, druki, materiały in-
troligatorskie, materiały fotograficzne zawarte w tej klasie, 
materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub 
do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, 
pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wy-
jątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjąt-
kiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia nie ujęte w innych klasach, czcionki drukarskie, matryce, 
materiały papiernicze, materiały drukowane, publikacje, 
książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, pe-
riodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, 
afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, materiały szkole-
niowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, 35 reklama, za-
rządzanie w działalności handlowej, administrowanie działal-
ności handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo 
i konsulting w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, pomoc i usługi organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przed-
sięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, zarządzanie flo-
tą transportową, zarządzanie flotą pojazdów, usługi audytor-
skie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe, 
prowadzenie ksiąg, przygotowywanie zeznań podatkowych, 
analizy kosztów, informacja podatkowa, pośrednictwo w za-
wieraniu transakcji handlowych, usługi franszyzy, usługi spe-
cjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, 
usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importo-
wo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzeda-
ży towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, 
usługi przenoszenia przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, 
opracowywania i udostępniania informacji o działalności go-
spodarczej, usługi pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru 
personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego 
i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, usługi badania rynku i opinii pu-
blicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i ana-
liz rynkowych, analizy kosztów, usługi badań statystycznych 
i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej, opra-
cowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wycią-
gów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiora-
mi danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, 
sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie 
informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi rekla-
my i promocji, usługi public relations, usługi w zakresie rekla-
my z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, au-
diowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem 
sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych 
i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościo-
wych i programów promocyjnych, archiwizacja dokumen-
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tów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, 36 ubezpie-
czenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie 
majątku nieruchomego, usługi bankowe, pośrednictwo fi-
nansowe, usługi elektronicznego transferu środków finanso-
wych i walut, rozliczanie transakcji finansowych za pośred-
nictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi 
elektronicznych płatności w Internecie, bankowość interne-
towa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty 
samochodowe, kredyty hipoteczne, leasing finansowy, le-
asing operacyjny, leasing konsumencki, finansowanie zaku-
pów na raty, finansowanie leasingu pojazdów, usługi ściąga-
nia należności, usługi skupu długów, usługi pośrednictwa 
w zakresie kupna i sprzedaży wierzytelności, windykacja na-
leżności, w tym windykacja sądowa i komornicza, monito-
ring wierzytelności, usługi świadczeń emerytalnych, usługi 
funduszy emerytalno-rentowych, usługi finansowe dla eme-
rytów, usługi lokat terminowych i wkładów oszczędnościo-
wych, tworzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie progra-
mów i planów systematycznego oszczędzania, usługi ma-
klerskie, prowadzenie kont depozytowych papierów warto-
ściowych, usługi w zakresie obrotu papierami wartościowy-
mi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów 
wartościowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie 
operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, noto-
wania giełdowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi 
tj. zarządzania portfelem na zlecenie klienta, usługi doradz-
twa w zakresie obrotu papierami wartościowymi, finansowe 
raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta, usługi 
pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie 
wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, 
usługi wprowadzania akcji spółek do publicznego obrotu, 
usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku 
oraz emitenta, informacja finansowa, w tym usługi przygoto-
wywania finansowych memorandów informacyjnych, usługi 
organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek na ryn-
ku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych 
z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi gwaran-
towania emisji papierów wartościowych, usługi underwritin-
gu, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, pro-
wadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie 
papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowa-
dzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia pa-
pierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakie-
tów akcji, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, 
analiza finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie usług 
konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, do-
radztwo inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyjnych, usłu-
gi czynności powierniczych, zarządzanie funduszami po-
wierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, 
zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami eme-
rytalnymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu 
własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszów 
powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy 
powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont 
emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu 
na zakup papierów wartościowych, zarządzanie powierzo-
nymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi 
zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy in-
westycyjnych i powierniczych, usługi depozytowe i kredyto-
we, usługi brokerskie, usługi clearingowe, usługi faktoringu, 
usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, ob-
sługi czeków podróżnych, prowadzenie rachunków banko-
wych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat 
terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i poży-
czek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie 
operacji wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji 

i przelewów elektronicznych, przyjmowanie i dokonywanie 
lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie 
i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywa-
nie obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowanie do de-
pozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościo-
wych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie 
konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelno-
ściami, wykonywanie na zlecenie innych banków określo-
nych czynności bankowych, wykonywanie czynności po-
wierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wyko-
nywanie terminowych operacji finansowych, usługi opera-
cji finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, 
wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpiecze-
niowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia 
samochodowe, doradztwo na rzecz likwidatora szkód, wy-
cena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie 
majątkiem, usługi agencji pośrednictwa w obrocie nieru-
chomościami, usługi dzierżawy majątku nieruchomego, 
raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta 
w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lokali ko-
mercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami, 
usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi 
finansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hi-
poteką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi pozyski-
wania i zakupu gruntu pod inwestycje budowlane, finanso-
wanie działalności deweloperskiej, finansowanie zakupu 
maszyn i urządzeń budowlanych, maszyn rolniczych, urzą-
dzeń produkcyjnych, sprzętu medycznego, organizowanie 
funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, 
usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej 
klasie, leasing urządzeń telekomunikacyjnych, leasing insta-
lacji telekomunikacyjnych, informacja o ww. usługach, 
38 telekomunikacja, usługi agencji informacyjnych i praso-
wych, usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji 
tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w for-
mie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności 
do przesyłania takiej informacji poprzez terminale kompu-
terowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, te-
lefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udo-
stępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwię-
kowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe, oraz 
poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia 
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem tele-
komunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania infor-
macji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, 
usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicz-
nej i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, 
mianowicie przekazywanie dźwięku i obrazu poprzez sieć 
internetową, udostępnianie portali internetowych, prowa-
dzenie forum on-line, usługi przydzielania dostępu do por-
tali komunikacyjnych i informacyjnych, usługi przesyłania 
danych, wiadomości, dźwięku i obrazu poprzez portale ko-
munikacyjne i informacyjne, umożliwianie dostępu do por-
talu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdo-
wymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i po-
radami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do platfor-
my internetowej używanej do inwestowania na rynku wa-
lut, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez 
Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających 
obsługę klienta przez Internet, obsługa telekonferencji, 
przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania in-
formacji, usługi łączności telefonicznej, informacja o ww. 
usługach, 41 usługi wydawnicze, publikowanie tekstów in-
nych niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czaso-
pism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje elek-
troniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizu-
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alnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informa-
cji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz progra-
mów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów 
i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywko-
wych, organizacja zawodów sportowych, usługi nauczania, 
usługi kształcenia, usługi w zakresie rozrywki, usługi w za-
kresie sportu i kultury, organizacja loterii, festiwali, imprez 
plenerowych, organizacja i prowadzenie konferencji, kon-
gresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkur-
sów i wystaw, organizowanie wystaw w celach sportowych, 
edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja 
o ww. usługach, 42  leasing i wynajem programów kompu-
terowych i oprogramowania komputerowego, tworzenie, 
utrzymywanie i opracowywanie portali internetowych, 
tworzenie oprogramowania dla portali internetowych, 
usługi prowadzenia portali internetowych, ich konserwacja 
i hosting, usługi wykonywania badań naukowych i tech-
nicznych oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe 
i usługi wykonywania badań w dziedzinie sprzętu kompu-
terowego oraz oprogramowania, projektowanie i ulepsza-
nie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, eks-
pertyzy w zakresie komputerów, systemów komputero-
wych i programów komputerowych, konsulting w zakresie 
komputerów i programów komputerowych, programowa-
nie komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie 
oprogramowania komputerowego, mianowicie progra-
mów zapisanych we właściwym języku dla danego kompu-
tera do użycia w komputerach i systemach, projektowanie 
oprogramowania dostosowanego do potrzeb poszczegól-
nych grup użytkowników, projektowanie systemów kom-
puterowych, projektowanie lokalnych sieci komputero-
wych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, 
45 doradztwo prawne, usługi prawne, udzielanie porad 
prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, 
umów, opinii i analiz prawnych, opracowywanie projektów 
aktów prawnych, zastępstwo prawne i procesowe, wystę-
powanie przed sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, me-
diacje, sprawy sporne, usługi zarządzania własnością inte-
lektualną, licencjonowanie programów komputerowych 
i oprogramowania komputerowego.

(210) 477613 (220) 2017 10 12
(731) SEREN TEKSTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LORR & MEN FASHION

(531) 27.05.01, 26.04.18, 26.04.02, 24.17.99, 29.01.13
(510), (511) 25 swetry.

(210) 477622 (220) 2017 10 12
(731) ZEKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brwinów
(540) zekar

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.03
(510), (511) 3 kosmetyki, środki, w tym środki biodegrado-
walne, w postaci mydeł, płynów, proszków, past, koncen-
tratów, szamponów, pian, żeli, sprayów, z dodatkiem i bez 
dodatku wosku, środków zapachowych i pielęgnacyjnych, 
nabłyszczających, polerujących, do ręcznego i maszyno-
wego mycia, prania, czyszczenia, szorowania, wywabiania 
plam, nabłyszczania, polerowania, zabezpieczania, od-
tłuszczania, odbarwiania, usuwania: kamienia i osadów, 
wosku, nalotów, rdzy, powłok malarskich, powłok poli-
merowych, środki odświeżające powietrze, wymienione 
środki do użytku w gospodarstwach domowych, rolnych, 
hodowlanych, w obiektach użyteczności publicznej, zakła-
dach przemysłowych, zakładach przemysłu spożywcze-
go, mleczarskiego, obiektach budowlanych, kolejnictwie, 
transporcie i transporcie publicznym, środki do mycia, 
czyszczenia i pielęgnacji szyb, luster, wyrobów ze szkła, 
powierzchni gładkich, błyszczących, ceramicznych, me-
talowych, środki do usuwania graffiti, napisów i rysunków, 
35 reklama, informacja, organizowanie targów i wystaw, 
prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej, stacjonar-
nej i za pośrednictwem Internetu oraz sieci telekomu-
nikacyjnych w zakresie artykułów chemicznych, kosme-
tycznych, środków, w tym środków biodegradowalnych, 
do mycia, prania, czyszczenia, szorowania, wywabiania 
plam, nabłyszczania, polerowania, zabezpieczania, odbar-
wiania, odtłuszczania, usuwania: kamienia i osadów, wosku, 
nalotów, rdzy, powłok malarskich, powłok polimerowych, 
środków odświeżających powietrze, środków do dezyn-
fekcji, środków do oczyszczania powietrza w pomieszcze-
niach, wszystkie używane w gospodarstwach domowych, 
rolnych, hodowlanych, w obiektach użyteczności publicz-
nej, zakładach przemysłowych, zakładach przemysłu spo-
żywczego, mleczarskiego, obiektach budowlanych, ko-
lejnictwie, transporcie i transporcie publicznym, środków 
do mycia, czyszczenia i pielęgnacji szyb, luster, wyrobów 
ze szkła, powierzchni gładkich, błyszczących, ceramicz-
nych, metalowych, środków do usuwania graffiti, napisów 
i rysunków, środków konserwujących do próbek mleka dla 
celów badawczych.

(210) 477630 (220) 2017 10 12
(731) MICHALAK WITOLD O.G., Warszawa
(540) alkopoligamia
(510), (511) 9 płyty kompaktowe, płyty winylowe, pły-
ty DVD, płyty nagrane z dźwiękiem i z obrazem, nagrane 
płyty DVD z nagraniami muzycznymi, muzyka cyfrowa 
do pobrania udostępniana na witrynach internetowych 
MP3, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn 
internetowych MP3, 25 odzież, ubrania codzienne, koszul-
ki, koszulki polo, bluzy, czapki sportowe, czapki z daszkiem, 
obuwie, koszule, spodnie, skarpetki, bielizna, bielizna dam-
ska, kąpielówki, ręczniki kąpielowe, kostiumy kąpielowe, 
szorty kąpielowe, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, 
szaliki, czapki dziane, paski, 41 udostępnianie muzyki cyfro-
wej [nie do pobrania] na internetowych stronach MP3, usłu-
gi rozrywkowe świadczone przez grupę muzyczną, usługi 
rozrywkowe świadczone przez muzyczną grupę wokalną, 
produkcja muzyczna, montaż filmów, edycja nagrań mu-
zycznych i wideo, montaż programów radiowych i telewi-
zyjnych, nagrywanie muzyki, produkcja dzieł muzycznych 
w studio nagrań, produkcja muzyczna, produkcja nagrań 
dźwiękowych i muzycznych.
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(210) 477637 (220) 2017 10 12
(731) RYDZEWSKI KRZYSZTOF ASTERMEDIA, Gdańsk
(540) EVOX
(510), (511) 7 elektryczny sprzęt gospodarstwa domowe-
go, miksery, malaksery, krajalnice do chleba i wędlin, młynki 
elektryczne do kawy, wyciskacze do owoców, sokowirówki, 
maszynki do mielenia mięsa, wielofunkcyjne roboty kuchen-
ne, odkurzacze, węże i ssawki do odkurzaczy, filtry do odku-
rzaczy, froterki, elektro szczotki, urządzenia do czyszczenia 
podłóg i dywanów, urządzenia do zbierania płynnych zanie-
czyszczeń, urządzenia do czyszczenia parą, maselnice elek-
tryczne, maszynki do siekania mięsa, maszyny i urządzenia 
elektryczne do prania dywanów, młynki do pieprzu inne niż 
ręczne, noże elektryczne, nożyce elektryczne, oprzyrządo-
wanie do odkurzaczy do rozpylania perfum lub środków de-
zynfekcyjnych, otwieracze elektryczne do puszek, podgrze-
wacze wody (części maszyn), pralki, prasownice, przyrządy 
elektryczne do woskowania i polerowania butów, roboty 
kuchenne elektryczne, rozdrabniarki do odpadków, torby 
do odkurzaczy, trzeparki elektryczne, ubijaczki elektryczne 
do użytku domowego, elektryczne urządzenia do mycia, 
urządzenia i sprzęt do pastowania i froterowania, urządzenia 
kuchenne elektryczne, wirówki do mleka, zmywarki naczyń, 
instalacje centralne do odpylania próżniowego do celów 
czyszczących, instalacje odpylające do czyszczenia, kosiarki 
ogrodowe elektryczne, krajalnice, szatkownice do warzyw, 
wilki do mięsa, części zamienne i akcesoria do elektryczne-
go sprzętu gospodarstwa domowego, 9 urządzenia audio-
-wideo, odbiorniki radiowe, radia samochodowe, anteny, 
anteny samochodowe, aparaty fotograficzne, kamery, wie-
że, mini wieże, radio budziki, gramofony, głośniki, głośniki 
samochodowe, słuchawki, telewizory, telewizory LCD, filtry 
ekranowe, okulary, okulary 3D, kable i przewody, kompute-
ry, komputery przenośne, kasy fiskalne, odtwarzacze płyt 
DVD, odtwarzacze płyt CD, ekrany i rzutniki ekranowe, tele-
fony cyfrowe i komórkowe, tablety, zestawy słuchawkowe 
do telefonów komórkowych, złącza elektryczne, zasilacze 
telefoniczne, futerały do telefonów komórkowych, etui 
na telefony komórkowe, przewody telefoniczne, notesy elek-
troniczne, akumulatory, zapalniczki samochodowe, alarmy 
antywłamaniowe do samochodów, do motocykli i do skute-
rów, urządzenia chroniące przed kradzieżą samochody, mo-
tocykle, skutery, pojazdy mechaniczne, odbiorniki radiowe 
montowane w pojazdach mechanicznych, kaski ochronne 
dla motocyklistów, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów 
mechanicznych, urządzenia GPS, nawigacje samochodowe, 
oprogramowanie komputerowe software ładowalny na no-
śnikach, komputerowe systemy operacyjne, komputerowe 
programy nagrane, nośniki danych, dyski magnetyczne, pa-
mięci komputerowe, pendrive, twarde dyski, nośniki danych 
magnetyczne i optyczne, karty pamięci, dyski cyfrowe, pły-
ty CD, płyty DVD, pliki komputerowe, interfejsy, procesory, 
monitory, monitory dotykowe, urządzenia do gry działające 
z odbiornikiem telewizyjnym, kamery cofania, urządzenia 
sygnalizacyjne dla pojazdów mechanicznych, czujniki parko-
wania, dalmierze, samochodowe rejestratory wideo, 11 urzą-
dzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki 
żywności i napojów, kuchenny sprzęt elektryczny do go-
towania, smażenia, pieczenia, opiekania, zaparzania, elek-
tryczne urządzenia do zaparzania kawy i herbaty, ekspresy 
do kawy, smażarki elektryczne, przenośne urządzenia grzew-
cze, czajniki elektryczne, opiekacze pieczywa, opiekacze ka-
napek, aparatura chłodząca do napojów, aparatura do susze-
nia, aparatura do suszenia owoców, elektryczne urządzenia 
do suszenia owoców, aparatura i urządzenia do oczyszcza-

nia powietrza, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, 
aparaty do jonizacji i uzdatniania powietrza, elektryczne 
formy do wypiekania ciasta, elektryczne formy do wypieka-
nia wafli, elektryczne garnki ciśnieniowe, elektryczne ogrze-
wacze stóp, filtry do kawy elektryczne, filtry do wody pitnej, 
frytownice elektryczne, gofrownice elektryczne, grzejniki, 
grzejniki do nóg, grzejniki elektryczne, kuchenki, kuchenki 
mikrofalowe, lampy do układania włosów, lodówki, nawilża-
cze do grzejników centralnego ogrzewania, podgrzewacze 
butelek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze powie-
trza, podgrzewacze talerzy, podgrzewanie wody (aparatura), 
rożen, suszarki do bielizny elektryczne, suszarki do włosów, 
suszarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, 
suszarki powietrze, szybkowary elektryczne, tostery, urzą-
dzenia do filtrowania wody, urządzenia do kąpieli, urządzenia 
i instalacje do gotowania, urządzenia klimatyzacyjne, wen-
tylatory elektryczne do użytku osobistego, wyciągi wenty-
lacyjne, zamrażarki, instalacje klimatyzacyjne do pojazdów, 
filtry powietrza do klimatyzacji, dmuchawy, instalacje do fil-
trowania powietrza w pojazdach, żarówki samochodowe, 
diody, reflektory samochodowe, reflektory motocyklowe, 
klosze do lamp, osłony do lamp, lampy kierunkowskazów, 
lampy bezpieczeństwa, latarki, urządzenia do oświetlenia 
pojazdów, urządzenia do oczyszczania powietrza, urządze-
nia ogrzewające do pojazdów, odmrażacze do pojazdów, 
instalacje do podgrzewania foteli w pojazdach, urządzenia 
grzejne przeciw roszeniu szyb w pojazdach, części zamien-
ne i akcesoria urządzeń do gotowania, podgrzewania, chło-
dzenia i obróbki żywności oraz napojów, części zamienne 
i akcesoria urządzeń do ogrzewania powietrza, urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, części zamienne i akce-
soria urządzeń do oświetlania, 34 e-papierosy, płyny do na-
pełniania e-papierosów, tytoń, wyroby tytoniowe, namiastki 
papierosów, papierosy, cygara, przybory dla palaczy, zapałki, 
zapalniczki, fajki, papierośnice, popielniczki dla palaczy, wo-
reczki na tytoń, gilotynki do cygar, papierosy elektronicz-
ne, namiastki tytoniu - wyroby imitujące papierosy, blocz-
ki bibułki papierosowej, zioła do palenia, tytoń do żucia, 
35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług 
z nimi związanych pozwalające na swobodne oglądanie 
i kupowanie w sklepie i hurtowni towarów oraz prowadze-
nie sklepu w systemie on-line za pośrednictwem Internetu 
oraz dystrybucja towarów przez Internet, papierosów, e-pa-
pierosów, płynów do napełniania e-papierosów, namiastek 
papierosów, wyrobów imitujących papierosy, akcesoriów dla 
palaczy, sprzętu AGD i RTV, sprzętu elektronicznego, sprzętu 
gospodarstwa domowego, podzespołów elektronicznych, 
elektroniki użytkowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
marketing, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi 
importowo - eksportowe, doradztwo specjalistyczne han-
dlowe, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń re-
klamowych, badania rynku i opinii publicznej.

(210) 477652 (220) 2017 10 13
(731) EPP PROPERTY MANAGEMENT-GRUPA EPP  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce

(540) EPP PROPERTY MANAGEMENT
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(531) 26.04.01, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, artykuły biurowe 
z wyjątkiem mebli, fotografie, broszury, kalendarze, kartki 
pocztowe, bloczki do pisania, naklejki adresowe, nalepki, 
naklejki, materiały piśmienne, flamastry, zeszyty dla celów 
promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 
21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów pro-
mocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 
25 ubrania, w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia 
głowy dla celów promocji działalności obiektów biurowych 
i handlowych, 35 reklama, zarządzanie w działalności han-
dlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biu-
rowe w tym: badania marketingowe, badania rynku, badania 
opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
komputerowe bazy danych (systematyzacja danych), kom-
puterowe zarządzanie plikami, koszty (analiza), księgowość, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, 
druków, prospektów reklam, broszur), wynajmowanie nośni-
ków reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą 
w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługo-
wych i handlowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, 
handlowe wyceny, plakaty reklamowe (rozlepianie), reklama 
billboardowa, sekretarskie (usługi), wystawy (organizacja -) 
w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie plat-
formy internetowe] dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, 36 Usługi związane z nieruchomościami: organizo-
wanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, wynajem 
i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, 
w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługo-
wych oraz handlowych, dzierżawa majątku nieruchomego, 
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, Pośred-
nictwo w obrocie nieruchomościami, ściąganie czynszów, 
wycena nieruchomości, 39 wynajmowanie miejsc parkingo-
wych, garaży, wynajmowanie magazynów w ramach dzia-
łalności obiektów biurowych i handlowych, 41 publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności 
obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsłu-
gi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach 
działalności obiektów biurowych i handlowych, rezerwacje 
miejsc w hotelach, wynajmowanie sal na posiedzenia [mi-
tyngi, narady], 45 usługi prawne, badania prawne, dozór 
nocny.

(210) 477653 (220) 2017 10 13
(731) EPP FACILITY MANAGEMENT-GRUPA EPP  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce

(540) EPP FACILITY MANAGEMENT

(531) 26.04.01, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, artykuły biurowe 
z wyjątkiem mebli, fotografie, broszury, kalendarze, kartki 
pocztowe, bloczki do pisania, naklejki adresowe, nalepki, 
naklejki, materiały piśmienne, flamastry, zeszyty dla celów 
promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 
21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów pro-
mocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 
25 ubrania, w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia 

głowy dla celów promocji działalności obiektów biurowych 
i handlowych, 35 reklama, zarządzanie w działalności han-
dlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biu-
rowe w tym: badania marketingowe, badania rynku, badania 
opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
komputerowe bazy danych (systematyzacja danych), kom-
puterowe zarządzanie plikami, koszty (analiza), księgowość, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, 
druków, prospektów reklam, broszur), wynajmowanie nośni-
ków reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą 
w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługo-
wych i handlowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, 
handlowe wyceny, plakaty reklamowe (rozlepianie), reklama 
billboardowa, sekretarskie (usługi), wystawy (organizacja -) 
w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie plat-
formy internetowe] dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, 36 Usługi związane z nieruchomościami: organizo-
wanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, wynajem 
i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, 
w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługo-
wych oraz handlowych, dzierżawa majątku nieruchomego, 
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, Pośred-
nictwo w obrocie nieruchomościami, ściąganie czynszów, 
wycena nieruchomości, 39 wynajmowanie miejsc parkingo-
wych, garaży, wynajmowanie magazynów w ramach dzia-
łalności obiektów biurowych i handlowych, 41 publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności 
obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsłu-
gi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach 
działalności obiektów biurowych i handlowych, rezerwacje 
miejsc w hotelach, wynajmowanie sal na posiedzenia [mi-
tyngi, narady], 45 usługi prawne, badania prawne, dozór 
nocny.

(210) 477656 (220) 2017 10 13
(731) EPP PROPERTY MANAGEMENT-GRUPA EPP  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce

(540) EPP PROPERTY MANAGEMENT

(531) 26.04.01, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, artykuły biurowe 
z wyjątkiem mebli, fotografie, broszury, kalendarze, kartki 
pocztowe, bloczki do pisania, naklejki adresowe, nalepki, na-
klejki, materiały piśmienne, flamastry, zeszyty dla celów pro-
mocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 na-
czynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji 
działalności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania, 
w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla 
celów promocji działalności obiektów biurowych i handlo-
wych, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, ad-
ministrowanie działalności handlowej, prace biurowe w tym: 
badania marketingowe, badania rynku, badania opinii pu-
blicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, kompute-
rowe bazy danych (systematyzacja danych), komputerowe 
zarządzanie plikami, koszty (analiza), księgowość, organizo-
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wanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, 
prospektów, reklam, broszur), wynajmowanie nośników 
reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ra-
mach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych 
i handlowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, han-
dlowe wyceny, plakaty reklamowe (rozlepianie), reklama bill-
boardowi, sekretarskie (usługi), wystawy (organizacja - ) w ce-
lach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
36 Usługi związane z nieruchomościami, organizowanie 
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, wynajem i dzier-
żawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym 
wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz 
handlowych, dzierżawa majątku nieruchomego, administro-
wanie i zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w ob-
rocie nieruchomościami, ściąganie czynszów, wycena nieru-
chomości, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, 
wynajmowanie magazynów w ramach działalności obiek-
tów biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów in-
nych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów 
biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack 
bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności 
obiektów biurowych i handlowych, rezerwacje miejsc w ho-
telach, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], 
45 usługi prawne, badania prawne, dozór nocny.

(210) 477674 (220) 2017 10 13
(731) NEWMARKET LLC, Ann Arbor, US
(540) cr

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 36 za-
rządzanie nieruchomościami, 37 budownictwo, 43 usługi 
hotelowe, biura zakwaterowania w hotelach, pensjonatach, 
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi 
zakwaterowania studentów w pokojach na terenie domów 
studenckich.

(210) 477676 (220) 2017 10 13
(731) EPP FACILITY MANAGEMENT-GRUPA EPP  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce

(540) EPP FACILITY MANAGEMENT

(531) 26.04.01, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, artykuły biurowe 
z wyjątkiem mebli, fotografie, broszury, kalendarze, kartki 
pocztowe, bloczki do pisania, naklejki adresowe, nalepki, 
naklejki, materiały piśmienne, flamastry, zeszyty dla celów 
promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 

21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów pro-
mocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 
25 ubrania, w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia 
głowy dla celów promocji działalności obiektów biurowych 
i handlowych, 35 reklama, zarządzanie w działalności han-
dlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biu-
rowe w tym: badania marketingowe, badania rynku, badania 
opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
komputerowe bazy danych (systematyzacja danych), kom-
puterowe zarządzanie plikami, koszty (analiza), księgowość, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, 
druków, prospektów reklam, broszur), wynajmowanie nośni-
ków reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą 
w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługo-
wych i handlowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, 
handlowe wyceny, plakaty reklamowe (rozlepianie), reklama 
billboardowi, sekretarskie (usługi), wystawy (organizacja - ) 
w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, 36 Usługi związane z nieruchomościami: organizo-
wanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, wynajem 
i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, 
w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługo-
wych oraz handlowych, dzierżawa majątku nieruchomego, 
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, Pośred-
nictwo w obrocie nieruchomościami, ściąganie czynszów, 
wycena nieruchomości, 39 wynajmowanie miejsc parkingo-
wych, garaży, wynajmowanie magazynów w ramach dzia-
łalności obiektów biurowych i handlowych, 41 publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności 
obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsłu-
gi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach 
działalności obiektów biurowych i handlowych, rezerwacje 
miejsc w hotelach, wynajmowanie sal na posiedzenia [mi-
tyngi, narady], 45 usługi prawne, badania prawne, dozór 
nocny.

(210) 477689 (220) 2017 10 13
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) ING ING BANK HIPOTECZNY

(531) 03.01.01, 03.01.02, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania i organizacji, doradztwo w zakresie fuzji firm i prze-
jęć, prognozowanie gospodarcze, oceny handlowe, wyceny 
przedsiębiorstw, ekspertyzy efektywności, badania i zapyta-
nia biznesowe, analizy kosztów, badania i analizy marketin-
gowe, usługi audytu, kompilacja i systematyzacja informacji 
w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane 
zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputero-
wych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe 
z dostępem bezpośrednim przez Internet, emisja kart kre-
dytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, infor-
macje bankowe, obsługa kart debetowych i kart kredyto-
wych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, 
operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje 
finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych, 
42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), 
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy 
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systemów komputerowych, instalowanie oprogramowania 
komputerowego, obsługiwanie baz danych dla klientów 
i potencjalnych klientów banku dostępnych przez Internet, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, tworze-
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostęp-
nych przez Internet.

(210) 477696 (220) 2017 10 14
(731) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów
(540) X MUSIC

(531) 24.13.01, 25.07.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i sprzęt do odtwarzania dźwięku, 
urządzenia i sprzęt do rejestrowania dźwięku, sprzęt audio, 
sprzęt nagłośnieniowy, urządzenia do odtwarzania audio, 
obrazów, filmów, aparatura do odtwarzania obrazu wideo, 
przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządze-
nia peryferyjne do odtwarzania danych, urządzenia do re-
jestrowania i odtwarzania obrazu i/lub dźwięku, monitory 
radiowe do odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, urządzenia 
do odtwarzania do nośników dźwięku i/lub obrazu, odtwa-
rzacze dźwięku, odtwarzacze muzyki, cyfrowe odtwarzacze 
muzyki, przenośne odtwarzacze muzyczne, odtwarzacze 
DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, gramofonowych, 
fonograficznych, przenośne odtwarzacze CD, przenośne 
odtwarzacze multimedialne, przenośne odtwarzacze me-
diów do noszenia na ciele lub w ubraniach, odtwarzacze 
płyt kompaktowych do użytku z komputerem, odtwarzacze 
cyfrowych taśm audio, odtwarzacze wideo z nagrywarką, 
słuchawki muzyczne, pliki muzyczne do pobierania, chipy 
zawierające muzyczne nagrania dźwiękowe, głośniki, gło-
śniki samochodowe, głośniki komputerowe, głośniki audio, 
przenośne głośniki, głośniki bezprzewodowe, głośniki osobi-
ste, głośniki wysokotonowe, domowe głośniki audio, głośniki 
do gramofonów, głośniki z technologią bluetooth, przenośne 
głośniki wibracyjne, głośniki do pojazdów, głośniki z wbudo-
wanym wzmacniaczem, głośniki pomocnicze do telefonów 
komórkowych, głośniki bezprzewodowe z możliwością po-
łączenia, głośniki do przenośnych odtwarzaczy multime-
dialnych, głośniki mobilne, słuchawki do muzyki, słuchawki 
bluetooth, słuchawki stereofoniczne, słuchawki douszne, 
słuchawki bezprzewodowe, słuchawki zakładane na głowę, 
słuchawki z mikrofonem do komunikacji, słuchawki osobiste 
do urządzeń do transmisji dźwięku, wzmacniacze słuchaw-
kowe, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, odtwa-
rzacze mp3, odtwarzacze mp4, zestawy słuchawkowe, prze-
wody audio, kable i przewody do przewodzenia sygnału dla 
urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, 
przewody audio, kable i przewody elektryczne do przesy-
łania dźwięków i obrazów, kable i przewody do głośników, 
kable i przewody zasilające, elektryczne kable połączeniowe, 
kable do transmisji danych, kable do przekaźników radio-
wych, przewody świetlne USB, przewody do USB, przewody 
do przekazu sygnałów optycznych, zestawy muzyczne (od-
twarzacze, wzmacniacze, głośniki), wzmacniacze słuchawko-
we, wzmacniacze stereo, wzmacniacze elektroakustyczne, 

wzmacniacze optyczne, wzmacniacze elektryczne i elektro-
niczne, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymie-
nionych towarów.

(210) 477743 (220) 2017 10 16
(731) FASTYN SYLWESTER, Wola Makowska
(540) serwisant.pl it

(531) 14.05.15, 14.05.18, 27.05.01, 26.02.01, 26.02.08, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w związku ze sprzętem informatycznym, w szczególności 
komputerów, serwerów, laptopów, części komputerowych, 
peryferii, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku 
z oprogramowaniem komputerowym, w szczególności pro-
gramów klasy ERP, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej ar-
tykułów biurowych i eksploatacyjnych, usługi sprzedaży hur-
towej i detalicznej kas i drukarek fiskalnych, usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w związku ze sprzętem do monitorin-
gu, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów elek-
tronicznych, usługi zarządzania elektronicznymi zaświad-
czeniami, za pomocą których dane służące do weryfikacji 
podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby 
składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają iden-
tyfikację tej osoby, analiza danych biznesowych, analiza za-
rządzania w biznesie, analiza procesów biznesowych przed-
siębiorstw, 37 konserwacja i naprawa sieci komputerowych, 
instalacja sieci komputerowych, instalowanie, konserwowa-
nie i naprawianie komputerów oraz komputerowego sprzę-
tu peryferyjnego, konserwacja i naprawa drukarek, montaż 
i naprawa sprzętu do monitoringu, 42 usługi doradztwa in-
formatycznego, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci 
informatycznych, usługi w zakresie sieciowych zapór kom-
puterowych, projektowanie sieci komputerowych na rzecz 
osób trzecich, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis opro-
gramowania komputerowego, w szczególności oprogramo-
wania ERP, opracowywanie i rozwój sieci komputerowych, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania opera-
cyjnego do sieci i serwerów komputerowych, konfiguracja 
oprogramowania komputerowego, monitoring systemów 
sieciowych, monitoring systemów komputerowych przy 
użyciu dostępu zdalnego, doradztwo w zakresie sprzętu 
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, usługi w zakresie sieci komputerowych, 
konfiguracja systemów i sieci komputerowych, usługi bez-
pieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed 
nielegalnym dostępem do sieci, kontrola jakości w zakresie 
systemów komputerowych, kontrola jakości w zakresie opro-
gramowania komputerowego, audyt systemów kompute-
rowych, audyt oprogramowania komputerowego, usługi 
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania syste-
mów informatycznych, elektroniczna konwersja danych lub 
programów, programowanie komputerowe, wypożyczanie 
komputerów, konwersja danych lub dokumentów na for-
mę elektroniczną, wypożyczanie serwerów, hosting stron 
internetowych, portali internetowych, serwerów i platform 
internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, prowadzenie portali internetowych 
dla osób trzecich, usługi komputerowe w zakresie ochrony 
antywirusowej, wynajmowanie zasobów serwerów.
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(210) 477783 (220) 2017 10 17
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) PIERSIÓWKA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania 
gotowe na bazie mięsa, zupy na bazie mięsa.

(210) 477790 (220) 2017 10 17
(731) MINKUS DOMINIK, Gutersloh, DE
(540) wroc.love

(531) 27.05.01, 24.17.02, 02.09.01
(510), (511) 18 parasolki, plecaki, torby na kółkach, torby 
plażowe, torby podróżne, torby sportowe, torby turystycz-
ne, torebki, torebki (szkielety do -), tornistry szkolne, 25 bie-
lizna damska, bielizna osobista, biustonosze, bluzki, czapki 
[nakrycia głowy], dzianina [odzież], dżerseje [ubrania], halki 
[bielizna], halki, półhalki, kaptury [odzież], koszule, koszulki 
gimnastyczne, krawaty, kurtki wełniane lub futrzane z kaptu-
rem, majtki, nakrycia głowy, nakrycia głowy [odzież], odzież, 
okrycia wierzchnie [odzież], piżamy, podkoszulki, skarpetki, 
swetry, szale, szaliki, t-shirty, trykoty [ubrania], 35 opinie (son-
daże -), porównywanie cen, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
pośrednictwo pracy, wizerunek (kreowanie -)[firmy, usług, 
towaru], 36 zbiórki (organizacja -), zbiórki funduszy na cele 
dobroczynne, sponsorowanie finansowe, 45 agencje matry-
monialne, agencje pośrednictwa w zawieraniu znajomości.

(210) 477799 (220) 2017 10 17
(731) GOŁOWKOW MAGDALENA, Warszawa
(540) LENIWA RODZINA
(510), (511) 29 konserwy rybne, potrawy rybne, zupy, skład-
niki do sporządzania zup, 30 pieczywo, chleb, ciasta, ciastka, 
wyroby cukiernicze, gofry, potrawy na bazie mąki, pierogi, 
naleśniki, pizze, placki, tarty, tortille, 35 wyselekcjonowanie, 
z myślą o osobach trzecich, tak by umożliwić konsumentom 
obejrzenie i dokonanie zakupu w sklepach detalicznych, 
hurtowniach, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą 
i środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez stro-
ny internetowe lub telesklepy, następujących produktów: 
mięso, potrawy mięsne i na bazie warzyw, grzybów i ziół, 
przetwory i potrawy na bazie ziemniaków, potrawy rybne, 
pieczywo, ciasta, herbata, herbata mrożona, napoje na ba-
zie herbaty, lody spożywcze, kakao, wyroby z kakao, kanapki, 
kasze spożywcze, kawa, napoje na bazie kawy, makarony, 
ciasta mączne, musy owocowe, deserowe, czekoladowe, 
napoje na bazie kakao, potrawy na bazie mąki, pierogi, na-
leśniki, napoje, sosy do sałatek, słodycze, sorbety jako lody, 
sosy do polewania deserów, sosy, spaghetti, tarty, tortille, 
żywność na bazie mąki, przyprawy, pieczywo, napoje bez-
alkoholowe, piwo, wino, organizowanie prezentacji, wystaw 
handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie 
o artykułach spożywczych w Internecie, konsulting w za-
kresie działalności gastronomicznej, 43 usługi restauracyjne 
i barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie [bufety], kawiarnie, 
restauracje, stołówki, restauracje samoobsługowe, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, sprzedaż dań do osób prywatnych i firm, usługi 

kateringowe, udzielanie informacji i porad w zakresie usług 
gastronomicznych działalności restauracji, kawiarni, barów, 
udzielanie informacji o usługach gastronomicznych.

(210) 477830 (220) 2017 10 17
(731) LISNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) DZIKI Z NATURY

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 29 ryby, przetwory z ryb, sałatki na bazie ryb, wa-
rzyw i jajek.

(210) 477843 (220) 2017 10 17
(731) LISNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) DZIKI Z NATURY
(510), (511) 29 ryby, przetwory z ryb, sałatki na bazie ryb, wa-
rzyw i jajek.

(210) 477852 (220) 2017 10 18
(731) WARMUS TOMASZ JAN, Warszawa
(540) FALENTY CATERING

(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.01.05, 25.01.09, 25.01.25, 05.03.11, 
05.03.13, 05.03.14, 26.01.02, 26.01.03

(510), (511) 39 pakowanie i dostarczanie towarów, dostar-
czanie towarów zamówionych korespondencyjnie, 43 ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, ba-
rów, kawiarni, usługi w zakresie cateringu.

(210) 477878 (220) 2017 10 18
(731) STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJNA, Lubartów
(540) ANNA ZARADNA WIELE CI OSZCZĘDZI!

(531) 27.05.01, 02.03.11, 02.03.23, 02.03.30, 26.01.01
(510), (511) 3 pumeksy, 4 świece, świeczki zapachowe, 
świece ozdobne, świece podgrzewające, zapachowe świe-
ce podgrzewające, podgrzewacze, kostki do rozpalania 
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w grillu i kominku, 6 folie metalowe do zawijania i pako-
wania, wyroby z folii metalowych, w tym pojemniki, formy, 
torby, rękawy foliowe, folie żaroodporne, folie aluminiowe 
do zawijania i pakowania, folie aluminiowe do pakowania 
produktów spożywczych, grillowania, pieczenia, aluminio-
we tacki do grilla, trzonki metalowe do szczotek i mopów, 
11 zapalacze do grilla, 16 folie z tworzyw sztucznych do pa-
kowania, papier do pakowania, papier i rękawy do piecze-
nia, torby do pakowania (koperty, woreczki) z papieru lub 
z tworzyw sztucznych, torby na śmieci z papieru lub z two-
rzyw sztucznych, worki na śmieci z papieru lub z tworzyw 
sztucznych, torebki do pakowania (koperty, woreczki) z pa-
pieru lub z tworzyw sztucznych, ręczniki papierowe, filtry 
do kawy, serwetki papierowe, obrusy papierowe, torebki 
na mrożonki, torebki śniadaniowe, papiery śniadaniowe, 
21 foremki do lodu, rękawice do prac domowych, rękawice 
ogrodnicze, ścierki i ściereczki z mikroflory, włóknin, dzianin 
i tkanin, ściereczki do wycierania kurzu, ścierki do czyszcze-
nia, ścierki do mycia podłóg, ściereczki do wycierania mebli, 
ściereczki impregnowane detergentem do czyszczenia, gąb-
ki do celów domowych, gąbki toaletowe, zmywaki, druciaki, 
czyściki do naczyń, mopy, mopy z mikroflory, wiadra, kubły 
na śmieci, kosze na śmieci, szczotki, zmywaki ścierne do ce-
lów kuchennych, materiały do polerowania, papierowe tace 
i tacki gastronomiczne, talerze papierowe, talerze z tworzyw 
sztucznych, łyżki z tworzyw sztucznych, łyżeczki z tworzyw 
sztucznych, widelce z tworzyw sztucznych, noże z tworzyw 
sztucznych, miseczki z tworzyw sztucznych, kubki papiero-
we, kubki z tworzyw sztucznych, kufle do piwa z tworzyw 
sztucznych, szklaneczki z tworzyw sztucznych, filiżanki 
z tworzyw sztucznych, kieliszki z tworzyw sztucznych, wy-
kałaczki, klamerki do mocowania bielizny na sznurze, słomki 
do napojów, trzonki niemetalowe do szczotek i mopów.

(210) 477909 (220) 2017 10 19
(731) ŻŁOBKI ELFIKI ANDRZEJ NOWICKI  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) ELFIKI
(510), (511) 41 przedszkola, punkty przedszkolne, usługi 
w zakresie edukacji, nauki, nauczania, kultury, sportu i re-
kreacji, doradztwo zawodowe, nauczanie indywidualne, 
nauczanie języków obcych, organizowanie wyjazdów wa-
kacyjnych w zakresie rozrywki, kultury i edukacji, usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, szkoły z internatem, 
informacja o edukacji, usługi związane z rozrywką, rekreacją 
i kulturą fizyczną w zakresie organizowania zabaw, konkur-
sów rozrywkowych, gier sportowych, zawodów sporto-
wych, zabaw ruchowych, obsługa obiektów sportowych, 
organizowanie imprez rozrywkowych oraz ich scenografii: 
pikników, festynów, widowisk, koncertów muzycznych, 
występów folklorystycznych, balów, przyjęć, uroczystości, 
spotkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich po-
legające na zapewnieniu edukacji i rozrywki, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów, pokazów, seminariów, 
spektakli, sympozjów, targów, wystaw i zjazdów w zakresie 
edukacji i rozrywki, usługi wydawnicze, usługi w zakresie 
publikacji elektronicznych on-line, publikowanie czasopism, 
gazet, książek, materiałów dydaktycznych, treści video, pu-
blikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, wynajem 
sal do celów edukacyjnych i rozrywkowych wyposażonych 
w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: komputer, In-
ternet, 43 żłobki dla dzieci, opieka nad dziećmi w żłobkach, 
ośrodki i placówki opieki dziennej nad przedszkolakami 
i małymi dziećmi, usługi gastronomiczne związane z poda-
waniem potraw i napojów w barach, restauracjach i stołów-
kach, przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, 

katering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, 
zabaw, bali na zlecenie osób trzecich polegające na zaopa-
trzeniu w żywność i napoje.

(210) 477916 (220) 2017 10 19
(731) SUPLIIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzykuły
(540) #Suplementuję Świadomie

(531) 24.17.25, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów 
medycznych, białkowe suplementy diety, białkowe suple-
menty dla zwierząt, błonnik pokarmowy, chleb dla diabety-
ków przystosowany do celów medycznych, cukier do celów 
medycznych, diastaza do celów medycznych, dietetyczna 
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne 
napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, herbata 
lecznicza, homogenizowana żywność przystosowana do ce-
lów medycznych, jedzenie liofilizowane przystosowane 
do celów medycznych, liofilizowana żywność przystosowa-
na do celów medycznych, mech irlandzki do celów medycz-
nych, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suple-
menty diety, napoje stosowane w lecznictwie, odżywcze 
suplementy diety, preparaty albuminowe do celów medycz-
nych, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych 
lub medycznych, preparaty witaminowe, produkty uboczne 
z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub 
medycznych, sole wód mineralnych, środki zmniejszające 
apetyt do celów medycznych, suplementy diety dla zwie-
rząt, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety 
zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające olej lnia-
ny, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplemen-
ty diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające 
kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suple-
menty diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety 
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany, 
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy 
diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające glu-
kozę, tabletki wspomagające odchudzanie, tran, woda meli-
sowa do celów farmaceutycznych, żywność dla niemowląt, 
żywność homogenizowana przystosowana do celów me-
dycznych, 35 doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych public relations, dekoracja wystaw sklepowych, pokazy 
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, organizacja pokazów mody w celach 
promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, wystawy w celach handlowych lub rekla-
mowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie 
reklam, handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom [punkty informacji konsumenckiej], usługi agencji 
importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi pośred-
nictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, obsługa administracyjna firm 
na zlecenie, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, outsourcing [doradztwo 
biznesowe], pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi pośred-
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nictwa w handlu, zarządzanie w działalności gospodarczej 
dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 41 orga-
nizowanie widowisk w celach kulturalnych, udostępnianie 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, usługi rozrywkowe, obozy 
sportowe, sędziowanie sportowe.

(210) 477918 (220) 2017 10 19
(731) SUPLIIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzykuły
(540) supliiv

(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów 
medycznych, białkowe suplementy diety, białkowe suple-
menty dla zwierząt, błonnik pokarmowy, chleb dla diabety-
ków przystosowany do celów medycznych, cukier do celów 
medycznych, diastaza do celów medycznych, dietetyczna 
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne 
napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, herbata 
lecznicza, homogenizowana żywność przystosowana do ce-
lów medycznych, jedzenie liofilizowane przystosowane 
do celów medycznych, liofilizowana żywność przystosowa-
na do celów medycznych, mech irlandzki do celów medycz-
nych, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suple-
menty diety, napoje stosowane w lecznictwie, odżywcze 
suplementy diety, preparaty albuminowe do celów medycz-
nych, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych 
lub medycznych, preparaty witaminowe, produkty uboczne 
z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub 
medycznych, sole wód mineralnych, środki zmniejszające 
apetyt do celów medycznych, suplementy diety dla zwie-
rząt, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety 
zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające olej lnia-
ny, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplemen-
ty diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające 
kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suple-
menty diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety 
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany, 
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy 
diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające glu-
kozę, tabletki wspomagające odchudzanie, tran, woda meli-
sowa do celów farmaceutycznych, żywność dla niemowląt, 
żywność homogenizowana przystosowana do celów me-
dycznych, 35 doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych public relations, dekoracja wystaw sklepowych, pokazy 
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, organizacja pokazów mody w celach 
promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, wystawy w celach handlowych lub rekla-
mowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie 
reklam, handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom [punkty informacji konsumenckiej], usługi agencji 
importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi pośred-
nictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, obsługa administracyjna firm 
na zlecenie, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, outsourcing [doradztwo 
biznesowe], pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar-

czą, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi pośred-
nictwa w handlu, zarządzanie w działalności gospodarczej 
dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 41 orga-
nizowanie widowisk w celach kulturalnych, udostępnianie 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, usługi rozrywkowe, obozy 
sportowe, sędziowanie sportowe.

(210) 477929 (220) 2017 10 19
(731) REWON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) 

(531) 02.05.02, 02.05.03, 02.05.08, 02.05.23, 18.01.01, 18.01.05, 
18.01.19, 18.01.23, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.14, 26.01.01, 
26.01.03, 26.01.14

(510), (511) 25 wyroby pończosznicze, skarpetki, rajtuzy, raj-
stopy, bielizna osobista, nakrycia głowy, ubrania.

(210) 477932 (220) 2017 10 19
(731) ŻŁOBKI ELFIKI ANDRZEJ NOWICKI  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) ELFIKI

(531) 04.01.02, 04.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 przedszkola, punkty przedszkolne, usługi 
w zakresie edukacji, nauki, nauczania, kultury, sportu i re-
kreacji, doradztwo zawodowe, nauczanie indywidualne, 
nauczanie języków obcych, organizowanie wyjazdów wa-
kacyjnych w zakresie rozrywki, kultury i edukacji, usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, szkoły z internatem, 
informacja o edukacji, usługi związane z rozrywką, rekreacją 
i kulturą fizyczną w zakresie organizowania zabaw, konkur-
sów rozrywkowych, gier sportowych, zawodów sporto-
wych, zabaw ruchowych, obsługa obiektów sportowych, 
organizowanie imprez rozrywkowych oraz ich scenografii: 
pikników, festynów, widowisk, koncertów muzycznych, 
występów folklorystycznych, balów, przyjęć, uroczystości, 
spotkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich po-
legające na zapewnieniu edukacji i rozrywki, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów, pokazów, seminariów, 
spektakli, sympozjów, targów, wystaw i zjazdów w zakresie 
edukacji i rozrywki, usługi wydawnicze, usługi w zakresie 
publikacji elektronicznych on-line, publikowanie czasopism, 
gazet, książek, materiałów dydaktycznych, treści video, pu-
blikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, wynajem 
sal do celów edukacyjnych i rozrywkowych wyposażonych 
w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: komputer, In-
ternet, 43 żłobki dla dzieci, opieka nad dziećmi w żłobkach, 
ośrodki i placówki opieki dziennej nad przedszkolakami 
i małymi dziećmi, usługi gastronomiczne związane z poda-
waniem potraw i napojów w barach, restauracjach i stołów-
kach, przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, 
katering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, 
zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polegające na za-
opatrzeniu w żywność i napoje.
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(210) 477938 (220) 2017 10 19
(731) YOUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kanie
(540) YouTech CHEMICALS INOVATIVE TRUST SOLUTIONS

(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 preparaty do mycia, preparaty do czyszczenia, 
detergenty, preparaty do mycia urządzeń przemysłowych, 
preparaty do mycia urządzeń wykorzystywanych w kuch-
niach i w restauracjach, płyny do mycia naczyń, preparaty 
do mycia do zmywarek, preparaty do mycia stosowane 
w myjniach pojazdów mechanicznych, preparaty stosowane 
do specjalistycznego mycia pojazdów cystern, silosów trans-
portowych, paletokonetenrów – wewnątrz i na zewnątrz 
tychże pojazdów, preparaty stosowane do mycia pojazdów 
szynowych, statków powietrznych, statków morskich i łodzi 
oraz jachtów, preparaty do mycia i konserwacji w myjniach 
samoobsługowych, pasty do czyszczenia i polerowania, pre-
paraty do mycia podłóg, płyny do mycia szyb, płyny do my-
cia powierzchni, amoniak do czyszczenia, proszki i płyny 
do prania, płyny do płukania tkanin, kosmetyki samocho-
dowe, saszetki zapachowe do samochodów, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, mydła, mydła w płynie, 
preparaty do odtłuszczania, preparaty do czyszczenia two-
rzyw sztucznych, pasty do konserwowania skór, preparaty 
do polerowania, kremy do polerowania, wosk do polerowa-
nia mebli, karoserii samochodowych oraz motocyklowych 
i kadłubów jachtów, środki do nadawania połysku, papier 
polerujący, środki do usuwania rdzy, dezodoranty do użyt-
ku osobistego, preparaty do golenia, wody kolońskie, per-
fumy, kremy kosmetyczne, szampony, wyroby kosmetyczne, 
wyroby perfumeryjne, esencje eteryczne, olejki eterycz-
ne, olejki perfumeryjne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu kosmetyków, 
perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, prepara-
tów do mycia i czyszczenia, a także akcesoriów i przyborów 
do mycia i czyszczenia powierzchni, doradztwo w sprawach 
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych 
dotyczących kosmetyków, perfum, środków czystości, che-
mii gospodarczej, preparatów do mycia i czyszczenia, a także 
akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzch-
ni, informacje handlowe, promocja sprzedaży kosmetyków, 
perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, prepara-
tów do mycia i czyszczenia, a także akcesoriów i przyborów 
do mycia i czyszczenia powierzchni, usługi organizowania 
programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów re-
klamowych dotyczących kosmetyków, perfum, środków 
czystości, chemii gospodarczej, preparatów do mycia i czysz-
czenia, a także akcesoriów i przyborów do mycia i czyszcze-
nia powierzchni, organizowanie i prowadzenie kampanii 
reklamowych dotyczących kosmetyków, perfum, środków 
czystości, chemii gospodarczej, preparatów do mycia i czysz-
czenia, a także akcesoriów i przyborów do mycia i czyszcze-
nia powierzchni.

(210) 477939 (220) 2017 10 19
(731) YOUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kanie
(540) YOUTECH
(510), (511) 3 preparaty do mycia, preparaty do czyszczenia, 
detergenty, preparaty do mycia urządzeń przemysłowych, 
preparaty do mycia urządzeń wykorzystywanych w kuch-
niach i w restauracjach, płyny do mycia naczyń, preparaty 
do mycia do zmywarek, preparaty do mycia stosowane 
w myjniach pojazdów mechanicznych, preparaty stosowane 
do specjalistycznego mycia pojazdów cystern, silosów trans-
portowych, paletokontenerów - wewnątrz i na zewnątrz 
tychże pojazdów, preparaty stosowane do mycia pojazdów 
szynowych, statków powietrznych, statków morskich i łodzi 
oraz jachtów, preparaty do mycia i konserwacji w myjniach 
samoobsługowych, pasty do czyszczenia i polerowania, pre-
paraty do mycia podłóg, płyny do mycia szyb, płyny do my-
cia powierzchni, amoniak do czyszczenia, proszki i płyny 
do prania, płyny do płukania tkanin, kosmetyki samocho-
dowe, saszetki zapachowe do samochodów, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, mydła, mydła w płynie, 
preparaty do odtłuszczania, preparaty do czyszczenia two-
rzyw sztucznych, pasty do konserwowania skór, preparaty 
do polerowania, kremy do polerowania, wosk do polerowa-
nia mebli, karoserii samochodowych oraz motocyklowych 
i kadłubów jachtów, środki do nadawania połysku, papier 
polerujący, środki do usuwania rdzy, dezodoranty do użyt-
ku osobistego, preparaty do golenia, wody kolońskie, per-
fumy, kremy kosmetyczne, szampony, wyroby kosmetyczne, 
wyroby perfumeryjne, esencje eteryczne, olejki eterycz-
ne, olejki perfumeryjne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu kosmetyków, 
perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, prepara-
tów do mycia i czyszczenia, a także akcesoriów i przyborów 
do mycia i czyszczenia powierzchni, doradztwo w sprawach 
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych 
dotyczących kosmetyków, perfum, środków czystości, che-
mii gospodarczej, preparatów do mycia i czyszczenia, a także 
akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzch-
ni, informacje handlowe, promocja sprzedaży kosmetyków, 
perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, prepara-
tów do mycia i czyszczenia, a także akcesoriów i przyborów 
do mycia i czyszczenia powierzchni, usługi organizowania 
programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów re-
klamowych dotyczących kosmetyków, perfum, środków 
czystości, chemii gospodarczej, preparatów do mycia i czysz-
czenia, a także akcesoriów i przyborów do mycia i czyszcze-
nia powierzchni, organizowanie i prowadzenie kampanii 
reklamowych dotyczących kosmetyków, perfum, środków 
czystości, chemii gospodarczej, preparatów do mycia i czysz-
czenia, a także akcesoriów i przyborów do mycia i czyszcze-
nia powierzchni.

(210) 477948 (220) 2017 10 19
(731) TILIA SPÓŁKA JAWNA SKOCZYLAS TYSZKIEWICZ, 

Warszawa
(540) stolicakwiatow
(510), (511) 26 sztuczne kwiaty, sztuczne owoce i warzy-
wa, sztuczne kwiaty, owoce i warzywa z tworzyw sztucz-
nych oraz z materiałów tekstylnych, 31 kwiaty, kwiaty cięte, 
żywe kwiaty naturalne, kwiaty świeże, świeże kwiaty jadalne, 
wieńce z kwiatów naturalnych, kwiaty sztuczne, rośliny do-
niczkowe, rośliny naturalne i sztuczne, rośliny świeże, rośliny 
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kwitnące, rośliny żywe, rośliny liściaste i strączkowe, rośliny 
pnące, drzewa (rośliny), sadzonki kwiatów i roślin, nasiona 
i cebulki kwiatowe, nasiona traw, 35 sprzedaż kwiatów, bu-
kietów wiązanek kwiatowych i wieńców, w tym także za po-
średnictwem Internetu, sprzedaż abonamentowa, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem 
Internetu nawozów, ziemi ogrodniczej, nasion i sadzonek ro-
ślin i kwiatów, a także świeżych kwiatów i roślin, sztucznych 
kwiatów i roślin, doradztwo w sprawach działalności gospo-
darczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlo-
wych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących 
nawozów, ziemi ogrodniczej, nasion i sadzonek roślin i kwia-
tów, a także świeżych kwiatów i roślin, sztucznych kwiatów 
i roślin, informacja handlowa, promocja sprzedaży nawozów, 
ziemi ogrodniczej, nasion i sadzonek roślin i kwiatów, a tak-
że świeżych kwiatów i roślin, sztucznych kwiatów i roślin, 
usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publiko-
wanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie 
kampanii reklamowych dotyczących nawozów, ziemi ogrod-
niczej, nasion i sadzonek roślin i kwiatów, a także świeżych 
kwiatów i roślin, sztucznych kwiatów i roślin, 39 kwiatowe 
usługi pocztowe, usługi kurierskie, usługi gońców w zakre-
sie dostarczania kwiatów, bukietów, wiązanek kwiatowych 
i wieńców, 42 usługi projektowania bukietów, wiązanek 
kwiatowych, wieńców i wszelkich kompozycji roślinnych lub 
z elementami roślinnymi, architektura krajobrazu, stylizacja 
artykułów z roślin, projektowanie dekoracji wnętrz z wyko-
rzystaniem roślin.

(210) 477952 (220) 2017 10 19
(731) TILIA SPÓŁKA JAWNA SKOCZYLAS TYSZKIEWICZ, 

Warszawa
(540) Stolica Kwiatów

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 26 sztuczne kwiaty, sztuczne owoce i warzy-
wa, sztuczne kwiaty, owoce i warzywa z tworzyw sztucz-
nych oraz z materiałów tekstylnych, 31 kwiaty, kwiaty cięte, 
żywe kwiaty naturalne, kwiaty świeże, świeże kwiaty jadalne, 
wieńce z kwiatów naturalnych, kwiaty sztuczne, rośliny do-
niczkowe, rośliny naturalne i sztuczne, rośliny świeże, rośliny 
kwitnące, rośliny żywe, rośliny liściaste i strączkowe, rośliny 
pnące, drzewa (rośliny), sadzonki kwiatów i roślin, nasiona 
i cebulki kwiatowe, nasiona traw, 35 sprzedaż kwiatów, bu-
kietów wiązanek kwiatowych i wieńców, w tym także za po-
średnictwem Internetu, sprzedaż abonamentowa, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem 
Internetu nawozów, ziemi ogrodniczej, nasion i sadzonek ro-
ślin i kwiatów, a także świeżych kwiatów i roślin, sztucznych 
kwiatów i roślin, doradztwo w sprawach działalności gospo-
darczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlo-
wych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących 

nawozów, ziemi ogrodniczej, nasion i sadzonek roślin i kwia-
tów, a także świeżych kwiatów i roślin, sztucznych kwiatów 
i roślin, informacja handlowa, promocja sprzedaży nawozów, 
ziemi ogrodniczej, nasion i sadzonek roślin i kwiatów, a tak-
że świeżych kwiatów i roślin, sztucznych kwiatów i roślin, 
usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publiko-
wanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie 
kampanii reklamowych dotyczących nawozów, ziemi ogrod-
niczej, nasion i sadzonek roślin i kwiatów, a także świeżych 
kwiatów i roślin, sztucznych kwiatów i roślin, 39 kwiatowe 
usługi pocztowe, usługi kurierskie, usługi gońców w zakre-
sie dostarczania kwiatów, bukietów, wiązanek kwiatowych 
i wieńców, 42 usługi projektowania bukietów, wiązanek 
kwiatowych, wieńców i wszelkich kompozycji roślinnych lub 
z elementami roślinnymi, architektura krajobrazu, stylizacja 
artykułów z roślin, projektowanie dekoracji wnętrz z wyko-
rzystaniem roślin.

(210) 478003 (220) 2017 10 20
(731) SKWARA JACEK, Wiązowna
(540) „MAMY GRAMY !!!”

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe [porady w zakresie 
edukacji lub kształcenia], edukacja, fotografie, fotorepor-
taże, gimnastyka jako instruktaż, imprezy sportowe, infor-
macja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, 
informacja o rekreacji, instruktaże, kluby zdrowia jako po-
prawa kondycji, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, organizacja i obsługa konferencji, organizacja 
i obsługa kongresów, kształcenie praktyczne jako pokazy, 
kultura fizyczna, organizowanie loterii, wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo jako 
filmowanie, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, 
organizacja balów, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów jako szkolenia, organizowanie i prowadzenie: koncertów, 
konferencji, kongresów, zjazdów, organizowanie konkursów 
jako edukacja lub rozrywka, organizowanie obozów spor-
towych, organizowanie przyjęć, organizowanie zawodów 
sportowych, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów, innych 
niż reklamowych, organizowanie pokazów mody w celach 
rozrywkowych, praktyka jako kształcenie i pokazy, produk-
cja filmów innych niż reklamowych, produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, organizowanie prowadzenia 
koncertów, prowadzenie zajęć fitness, przedszkola, przyjęcia 
jako ich planowanie rozrywka, publikacje on-line nie do po-
brania, publikowanie tekstów innych niż reklamowych, radio-
we programy rozrywkowe, usługi reporterskie, rozrywka, sale 
koncertowe, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmo-
wanie stadionów, studia filmowe, telewizyjne programy roz-
rywkowe, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, 
udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi komponowania 
układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamo-
wych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania 
zawodowego, usługi reporterskie, usługi trenera osobistego, 
usługi trenerskie, usługi obozów wakacyjnych jako rozrywka, 
wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie sta-
dionów, informacja o wypożyczaniu, wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, orga-
nizacja wystaw, zawodowe porady w zakresie edukacji lub 
kształcenia), organizowanie zawodów sportowych, organi-
zowanie i obsługa zjazdów.



Nr  ZT51/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 59

(210) 478018 (220) 2017 10 20
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Chrobry Szlachetny
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, cydr, napoje 
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji na-
pojów alkoholowych, wino, wina musujące, wino alkoholizo-
wane, wymieszane napoje alkoholowe.

(210) 478019 (220) 2017 10 20
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Chrobry Królewski Skarbiec 1827
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, cydr, napoje 
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji na-
pojów alkoholowych, wino, wina musujące, wino alkoholizo-
wane, wymieszane napoje alkoholowe.

(210) 478020 (220) 2017 10 20
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Królewski Skarbiec 1827
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, cydr, napoje 
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji na-
pojów alkoholowych, wino, wina musujące, wino alkoholizo-
wane, wymieszane napoje alkoholowe.

(210) 478025 (220) 2017 10 20
(731) OUTRIDERS SPÓŁKA NOT-FOR-PROFIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) outriders
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za po-
średnictwem bloga, tworzenie reportaży reklamowych, 
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi public 
relations, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajem 
przestrzeni reklamowej, publikowanie tekstów sponsorowa-
nych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 
agencje informacji handlowej, badania i analizy rynkowe, 
usługi public relations, doradztwo w dziedzinie strategii ko-
munikacyjnych public relations, 38 łączność poprzez sieci 
komputerowe i dostęp do internetu, zapewnianie dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu 
do blogów internetowych, komunikacja za pośrednictwem 
blogów online, usługi związane z portalami telekomunika-
cyjnymi, usługi agencji informacyjnych, usługi transmisyjne, 
nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, nadawa-
nie programów za pośrednictwem internetu, produkcja na-
grań audio i video, produkcja filmów, produkcja multimedial-
na, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
telekomunikacji, 41 usłusługi wydawnicze i reporterskie, 
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi pisania 
blogów, usługi dziennikarzy freelancerów, usługi eduka-
cyjne dotyczące technologii informacyjnej, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, 
wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wy-
dawanie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi 
wydawnicze, wydawanie czasopism i magazynów, orga-
nizowanie konkursów, prowadzenie blogów i dzienników 
internetowych, publikacje on-line książek, periodyków, tek-
stów, w tym tekstów innych niż reklamowe, publikacja zdjęć, 
w tym zdjęć reklamowych, wydawanie biuletynów, wyda-
wanie gazet i czasopism, wydawanie i redagowanie książek, 

publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, edycja 
druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów 
reklamowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków, 
innych niż reklamowe, w internecie, konsultacje edytorskie, 
multimedialne wydania publikacji elektronicznych, publika-
cja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych 
lub internetu, redagowanie tekstów pisanych, sprawozda-
nia wiadomości, udostępnianie publikacji on-line, usługi 
doradcze w zakresie publikowania, usługi fotograficzne, fo-
tografia, usługi fotografów, nauczanie i szkolenia w dziedzi-
nie biznesu i technologii informacyjnej, 42 projektowanie 
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, usłu-
gi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, progra-
mowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, udostępnianie miejsca 
w Internecie na blogi, tworzenie i utrzymywanie oprogra-
mowania do blogów, hosting blogów, hosting treści cyfro-
wych, mianowicie dzienników i blogów on-line, tymczasowe 
udostępnianie niepobieralnego oprogramowania kompute-
rowego wykorzystywanego do tworzenia i publikacji dzien-
ników i blogów on-line, doradztwo, konsultacje i informacja 
w zakresie technologii informacyjnych, usługę budowania 
narzędzi internetowych, tworzenie, projektowanie stron in-
ternetowych, tworzenie, projektowanie oprogramowania, 
tworzenie baz danych, pisanie programów komputerowych, 
programowanie na rzecz osób trzecich, programowanie 
oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, 
opracowywanie baz danych, opracowywanie i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, tworzenie oprogramo-
wania komputerowego, tworzenie stron internetowych.

(210) 478029 (220) 2017 10 20
(731) CHOJNACKA MAGDALENA SŁODKI BEZ, Warszawa
(540) Słodki Bez

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 478033 (220) 2017 10 20
(731) BUCZKOWSKA ANIKA MILOMI, Gdynia
(540) Miło. Mi
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przy-
gotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bez-
pośredniego spożycia, oferowanie żywności i napojów dla 
gości, serwowanie żywności i napojów dla gości, oferowa-
nie żywności i napojów w restauracjach i barach, kawiarnie, 
lodziarnie, koktajlbary, usługi restauracyjne, usługi barowe, 
usługi mobilnych restauracji, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem (catering), usłu-
gi kateringowe, dostarczanie posiłków do bezpośredniego 
spożycia, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi re-
stauracyjne świadczone przez hotele, hotele, hostele i pen-
sjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi 
w zakresie zakwaterowania, organizowanie i udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego, zapewnianie zakwatero-
wania tymczasowego, tymczasowy wynajem pokoi, usługi 
obiektów gościnnych [zakwaterowanie], udostępnianie za-
kwaterowania tymczasowego dla gości, usługi hotelowe.
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(210) 478060 (220) 2017 10 23
(731) HMH HARDEK MĄKA HARDEK SPÓŁKA JAWNA, 

Klecza Dolna
(540) Cukiernia WADOWICE

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, piekarnicze, ciasta, 
ciastka, ciastka świeże, torty i ciasteczka, kremówki, wyroby 
cukiernicze czekoladowe o smaku praliny, wyroby cukierni-
cze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze 
mrożone, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze 
w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze z płynnym 
nadzieniem alkoholowym, wyroby cukiernicze z nadzie-
niem zawierającym wino, wyroby cukiernicze z płynnym 
nadzieniem owocowym, wyroby czekoladowe do dekora-
cji ciast, wyroby piekarnicze, Yorkshire puddingi (pieczone 
puddingi z ciasta naleśnikowego), cukry, naturalne słodziki, 
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, kawa, 
herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożyw-
cze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki 
smakowe, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych to-
warów, preparaty do pieczenia i drożdże, artykuły żywno-
ściowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], 
batony zbożowe i energetyczne, chałwa, chleb, aromaty 
do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty do napojów, aro-
maty do żywności, majonez z piklami, granulki soli do kon-
serwowania artykułów spożywczych, mieszanki do kremu 
budyniowego, ocet winny, ocet owocowy, owocowe aro-
maty, inne niż esencje, pasty czekoladowe do chleba, pole-
wy do lodów, polewy piankowe, preparaty aromatyczne 
do wypieków, preparaty aromatyczne do lodów, preparaty 
aromatyczne do ciast, produkty na bazie czekolady, przy-
prawa na bazie suszonych fig, przyprawy do pieczenia, sos 
[jadalny], sosy, substancje dające zapach jako dodatek 
do jedzenia [inne niż oleje eteryczne], substancje nadające 
smak jako dodatek do napojów [inne niż olejki eteryczne], 
substancje nadające smak jako dodatek do jedzenia [inne 
niż olejki eteryczne], substancje nadające zapach jako do-
datek do napoi [inne niż oleje eteryczne], syrop czekolado-
wy, ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, babki pan-
doro, babki panettone, batoniki nugatowe w polewie cze-
koladowej, batoniki ze słodkiej pasty z fasoli w postaci gala-
retki [yohkan], bezy, bułeczki z dżemem, bułeczki z owoca-
mi, bułki z cynamonem, ciastka serowe, ciastka jako kre-
mówki, ciastka z prosa wiązanego cukrem lub z ryżu prażo-
nego (okoshi), ciasto na biszkopty, creme caramel [karmelo-
wy deser], croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], czekola-
da do wyrobów cukierniczych i chleba, czekolada na pole-
wy lub posypki, czekoladowe dodatki smakowe, czekolado-
we wyroby cukiernicze nielecznicze, czekoladowe wyroby 
cukiernicze zawierające praliny, czekoladowe fondue, deko-
racje z czekolady do wyrobów cukierniczych, dekoracje 
z czekolady na choinki, desery z muesli, gofry, gofry czeko-
ladowe, gofry z polewą czekoladową, gotowe desery 
[na bazie czekolady], gotowe desery [wyroby cukiernicze], 
jabłka w cieście, koreczki, kanapeczki, krakersy, kremy budy-
niowe custard [pieczone desery], kremy czekoladowe, kre-
my na bazie kakao w postaci past do smarowania, lodowe 
słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, marcepan w czeko-

ladzie, mleczne wyroby cukiernicze, mrożone mleczne wy-
roby cukiernicze, mrożone torty jogurtowe, mrożone wyro-
by cukiernicze na patyku, mrożone wyroby cukiernicze za-
wierające lody, musy czekoladowe, musy deserowe, musy 
(wyroby cukiernicze), naleśniki, nielecznicze wyroby cukier-
nicze, orzechowe wyroby cukiernicze, nugat, orzechy ma-
cadamia w polewie czekoladowej, orzechy w czekoladzie, 
orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], owoce pod kru-
szonką, owoce w polewie czekoladowej, owocowe (gala-
retki -) [słodycze], ozdoby choinkowe [jadalne], pasty czeko-
ladowe [do smarowania], pasty na bazie czekolady, polewa 
lub posypka czekoladowa, przekąski składające się głównie 
z wyrobów cukierniczych, przysmak turecki (rachatłukum), 
puddingi, słodkie bułki, słodkie ciastka z prasowanego ryżu 
(mochi-gashi), smakowe wyroby cukiernicze na bazie cu-
kru, smażone ciasteczka plecione, solone wafelki, sopaipil-
las [smażone ciastka], sopapilla [smażony chleb], suszone, 
słodzone ciastka z mąki ryżowej (rakugan), tiramisu, torty 
pawłowej z orzechami laskowymi, trufle (rumowe) [wyroby 
cukiernicze], trufle [wyroby cukiernicze], turecki przysmak 
w polewie czekoladowej, vla [holenderski deser mleczny], 
wata cukrowa, wiórki do wyrobów cukierniczych z masła 
orzechowego, żywność zawierająca kakao [jako główny 
składnik], glukoza w proszku do celów spożywczych, miód, 
polisacharydy do użytku jako żywność do spożycia przez 
ludzi, preparaty z glukozy do celów spożywczych, produkty 
spożywcze wytwarzane ze słodzików do przyrządzania de-
serów, produkty spożywcze z cukru do słodzenia deserów, 
produkty spożywcze z cukru do przyrządzania deserów, 
słodkie pasty do smarowania [miód], słodkie polewy i na-
dzienia, syropy i melasa, budynie deserowe w proszku, cia-
sta lodowe, desery lodowe, błyskawiczne mieszanki do lo-
dów, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany 
[parfait], lizaki lodowe, kostki lodu, lody, lody na patyku, 
lody owocowe, lody spożywcze i lód, lody wielosmakowe, 
lody włoskie, lody z owocami, mieszanki do lodów, mie-
szanki do przyrządzania mrożonych wyrobów cukierni-
czych, mieszanki do przyrządzania lodowych wyrobów 
cukierniczych, mieszanki do przyrządzania produktów lo-
dowych, mieszanki do sporządzania lodów wodnych, mie-
szanki na sorbety [lody], mrożone ciasta jogurtowe, mrożo-
ne kremy budyniowe, napoje mrożone na bazie czekolady, 
napoje mrożone na bazie kakao, napoje mrożone na bazie 
kawy, napoje z lodów, naturalne środki wiążące do lodów, 
słodycze lodowe w postaci lizaków, sorbety [lody], sorbety 
[lody wodne], środki wiążące do lodów spożywczych, sub-
stytuty lodów, substytuty lodów na bazie soi, tort lodowy, 
wyroby cukiernicze lukrowane (nie dla celów medycznych), 
wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, wyroby lodowe, 
aromaty kawowe, cappuccino, czekolada, czekolada pitna, 
czekoladki, czekoladowa kawa, czekoladowe napoje spo-
żywcze nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, 
ekstrakty czekoladowe, ekstrakty kawy słodowej, ekstrakty 
z kawy, esencje herbaciane, esencje kawowe, espresso, go-
rąca czekolada, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, goto-
we kakao i napoje na bazie kakao, gotowe napoje kawowe, 
herbata, herbata rozpuszczalna, herbata zielona, herbaty 
owocowe, herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, 
kakao do sporządzania napojów, kakao, kawa, mrożona 
kawa, mrożone napoje [frappe], napary, inne niż do celów 
leczniczych, napary ziołowe, napoje na bazie kakao, napoje 
na bazie kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty, pre-
paraty do sporządzania napojów [na bazie czekolady], pre-
paraty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], prepa-
raty aromatyczne do sporządzania herbat ziołowych nie-
leczniczych, preparaty do sporządzania napojów [na bazie 
kawy], preparaty do sporządzania napojów [na bazie ka-
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kao], preparaty kakaowe do sporządzania napojów, ciasto 
do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego 
przygotowywania, drożdże i zaczyny, dodatki glutenowe 
do celów kulinarnych, preparaty do wyrobu produktów 
piekarniczych, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, pie-
rożki na bazie mąki, świeży makaron, wareniki [pierogi z na-
dzieniem], biszkopty, ciasta drożdżowe z nadzieniem 
z owoców, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, ciasta 
drożdżowe z nadzieniem z mięsa, ciasta gotowe do piecze-
nia, ciasteczka w proszku, ciasto na wypieki, ciasto do wy-
pieku empanadas, ciasto filo, ciasto [masa do pieczenia], 
ciasto na brownie, ciasto na chleb, ciasto na ciastka, ciasto 
na ciastka (kruche), ciasto na pizzę, ciasto na słodkie wypie-
ki, ciasto na wafle, ciasto naleśnikowe, ciasto w proszku, go-
towe ciasto na placki, gotowe mieszanki do pieczenia, ma-
karon [ciasto], mieszanka błyskawiczna do pączków, mie-
szanka do ciasta, mieszanki do chleba razowego, mieszanki 
do ciast, mieszanki do naleśników, mieszanki do pieczenia 
bułek, mieszanki do przygotowywania pączków, mieszanki 
do przyrządzania chleba, mieszanki do rożków lodowych, 
mieszanki na pizzę, mrożone ciasto (masa do pieczenia), 
mrożone ciasto na biszkopty z prato, mrożone ciasto 
na brownie, mrożone ciasto na ciastka, mrożone wyroby pie-
karnicze, preparaty do sporządzania wafli, preparaty do spo-
rządzania tortów, preparaty do sporządzania spodów do piz-
zy, ptysie, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], bary przeką-
skowe, bary sałatkowe, doradztwo kulinarne, dostarczanie 
informacji o usługach barów, herbaciarnie, imprezy firmowe 
[zapewnianie jedzenia i napojów], informacja o usługach re-
stauracyjnych, kafeterie [bufety], lodziarnie, oferowanie żyw-
ności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów 
w sklepach z pączkami, oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla 
gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], piz-
zerie, przygotowywanie posiłków, puby, restauracje samo-
obsługowe, restauracje serwujące delikatesy, restauracje 
z grillem, rzeźbienie w jedzeniu, serwowanie jedzenia i napo-
jów, serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączka-
mi, serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie 
żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwo-
wanie żywności i napojów w restauracjach i barach, udziela-
nie informacji związanych z przygotowywaniem żywności 
i napojów, usługi barowe, usługi doradcze dotyczące żywno-
ści, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, 
usługi doradcze związane z technikami pieczenia, usługi her-
baciarni, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, usługi koktajlbarów, usługi mobilnych restauracji, 
usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracyjne, usłu-
gi świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie przygoto-
wywania jedzenia i napojów, catering w kafeteriach szybkiej 
obsługi, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, restauracje dla turystów, usługi 
dostawy kawy do biur [dostawa napojów].

(210) 478186 (220) 2017 10 24
(731) BERESIŃSKA-CZUBAK MARIOLA DOROTA GRINGO, 

Piaseczno
(540) FOX MET

(531) 03.01.08, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe artykuły budowlane, kołki me-
talowe, metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne.

(210) 478224 (220) 2017 10 25
(731) VINCI ENERGIES, Montesson, FR
(540) wizje miasta
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe (inne niż 
do celów medycznych), urządzenia i przyrządy elektronicz-
ne, a mianowicie części elektroniczne, urządzenia do po-
miaru i kontroli energii elektrycznej, urządzenia pomiaro-
we, sygnalizacyjne, służące do regulacji lub kontroli mocy, 
ochronne, służące do monitoringu, kontrolne, do ratowania 
życia, urządzenia do sygnalizacji świetlnej, urządzenia umoż-
liwiające kontrolę urządzeń elektrycznych, elektronicznych 
i komputerowych, instalacje elektryczne, elektryczne tablice 
kontrolne, transformatory, wyłączniki samoczynne, wyłącz-
niki izolacyjne, przełączniki elektryczne, urządzenia do dys-
trybucji energii elektrycznej, urządzenia do sterowania prą-
dem elektrycznym, komputery i podzespoły komputerowe, 
optyczne i magnetyczne nośniki danych, oprogramowanie 
do wdrażania i obsługi elektronicznych sieci dystrybucji 
energii, urządzenia i przyrządy elektryczne, a mianowicie 
urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, transfor-
mujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia 
i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, 
kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnali-
zacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycz-
nych, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji 
dźwięku lub obrazu, automaty sprzedające i mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy 
sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane 
i komputery, magnetyczne i optyczne nośniki danych, pły-
ty (dyski) z nagraniami, komputerowe serwery bazodanowe, 
pamięci elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, 
zwłaszcza oprogramowanie komputerowe do przetwarza-
nia uprzednio zapisanych danych, oprogramowanie do two-
rzenia, zarządzania, uaktualniania i używania baz danych, 
pakiety oprogramowania dla branży logistycznej, pakiety 
oprogramowania przeznaczone dla systemów sieci komu-
nikacyjnych mające dostarczać informacje o wykonywaniu 
zleceń produkcyjnych i kontroli tych zleceń, pakiety opro-
gramowania do kontroli procesu wytwarzania, zarządzania 
zasobami, do magazynowania, dostarczania i śledzenia po-
stępów partii towarów, pakiety oprogramowania do użytku 
w zarządzaniu dokumentami oraz do zbierania i pozyskiwa-
nia danych, pakiety oprogramowania dla systemów łączno-
ści do zarządzania wspomaganym komputerowo procesem 
produkcyjnym, oprogramowanie do zapewniania dostępu 
do usługi poczty elektronicznej, oprogramowanie kompu-
terowe do zapewniania dostępu do sieci komputerowych 
lub sieci służących do przesyłania danych, urządzenia trans-
misyjne dla telekomunikacji, instalacje telefoniczne, aparaty 
i urządzenia telefoniczne, radiotelefony stacjonarne, prze-
nośne lub ruchome, faksy, urządzenia do wprowadzania 
danych, komputery, serwery komputerowe, terminale kom-
puterowe, terminale do przesyłania danych oraz terminale 
telefoniczne, urządzenia transmisyjne dla sieci komunika-
cyjnych, programy komputerowe do zarządzania, kontroli, 
monitoringu, obsługi linii oraz linii elektroenergetycznych, 
modemy, sprzęt alarmowy i ostrzegawczy, nośniki do reje-
stracji dźwięku, urządzenia do pomiaru ciśnienia, przyrządy 
do pomiaru temperatury, higrometry, deszczomierze, trans-
mitery telefoniczne, urządzenia telefoniczne, transformatory 
elektryczne, wyłączniki samoczynne, komutatory, czujniki, 
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detektory, urządzenia pomiarowe, elektryczne urządzenia 
pomiarowe, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, nadaj-
niki i odbiorniki telekomunikacyjne, nadajniki i odbiorniki 
sygnałów elektronicznych, przyrządy meteorologiczne, 
cewki elektryczne, kable elektryczne, układy scalone, skrzyn-
ki rozgałęźne, sprzęt do przetwarzania danych i kompute-
ry, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania 
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrze-
nia w wodę oraz instalacje sanitarne, lampy, reflektory, lam-
py podłogowe, reflektory szerokostrumieniowe, grzejniki, 
37 usługi budowlane: budowa w ramach robót publicznych, 
nadzór budowlany, usługi instalacyjne, obsługa i naprawy 
wszelkich urządzeń, sprzętu i maszyn z branży energii elek-
trycznej i jej przesyłu, usługi instalacyjne, obsługa i naprawy 
oświetlenia, instalowanie ulicznych obiektów publicznego 
użytku, budownictwo wodno-lądowe, usługi budowlane 
w zakresie budynków, dróg, mostów i linii energetycznych, 
informacja dotycząca budownictwa, murarstwo, tynko-
wanie lub usługi hydrauliczne, usługi dekarskie, uszczelnia-
nie budynków, usługi wyburzania budynków, wynajem 
sprzętu budowlanego, czyszczenie budynków i ich fasad, 
konserwacja, naprawa, obsługa i tankowanie pojazdów, 
usługi napraw awarii pojazdów, usługi dezynfekcyjne i de-
ratyzacyjne, pranie materiałów tekstylnych, bieżnikowanie 
lub wulkanizacja opon, instalacja, obsługa i naprawa sprzętu 
biurowego, instalacja, obsługa i naprawa sprzętu kompute-
rowego i podzespołów komputerowych, 42 usługi inżynie-
ryjne, opracowywanie projektów technicznych dotyczących 
energii elektrycznej, sieci komunikacyjnych oraz oświetlenia 
przestrzeni publicznej i prywatnej, usługi inżynieryjne, opra-
cowywanie projektów technicznych dotyczących urządzeń 
i przyrządów do kontroli i selekcji dostępu do miejsc pu-
blicznych i prywatnych, oceny, szacunki i badania w zakresie 
nauki i techniki świadczone przez inżynierów, usługi inżynie-
ryjne, opracowywanie projektów technicznych dotyczących 
elektryczności, elektroniki i komputerów, badania naukowe 
i przemysłowe związane z przetwarzaniem nowych danych, 
sieciami komputerowymi i techniką komunikacyjną, anali-
zy, ekspertyzy i pomoc techniczna związana z powyższymi 
dziedzinami techniki, projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, obsługa oprogramowania komputerowego, 
aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w sprawach komputerów i sprzętu do przetwarzania da-
nych, usługi w zakresie inspekcji technicznej, testowanie, 
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, prowadzenie 
badań technicznych i przeprowadzanie interwencji tech-
nicznych, inspekcja, kontrola i testy techniczne urządzeń, ad-
ministrowanie i nadzór nad sieciami komputerowymi, usługi 
doradztwa w zakresie sieci komputerowych, usługi inżynierii 
elektrycznej w zakresie produkcji i dystrybucji energii elek-
trycznej, projektowanie sprzętu elektrycznego, radioelek-
trycznego, elektronicznego i automatycznego.

(210) 478255 (220) 2017 10 26
(731) DIPANI AMIT, Janki
(540) BrünBërg

(531) 27.01.05
(510), (511) 9 alarmy, alarmy dźwiękowe, czujniki, dzwonki 
alarmowe elektryczne, anteny, głośniki, gniazdka, elektryczne 
wtyczki i inne kontakty, aparaty fotograficzne, celowniki foto-
graficzne, lornetki, lupy (optyka), celki jako baterie, celki akumu-
latorowe, kalkulatory, dzwonki sygnalizacyjne, kaski ochronne, 

kaski ochronne dla jeźdźców, kaski do jazdy konnej, liczniki, 
liczniki obrotów, mierniki, lokówki elektrotermiczne do wło-
sów, okulary, binokle, lusterka optyczne, aparaty radiowe, 
odbiorniki radiowe, radia samochodowe, słuchawki na uszy, 
urządzenia telewizyjne, wagi, wagi pomostowe, kompasy jako 
przyrządy pomiarowe, kompasy okrętowe, 11 lampki elek-
tryczne na choinki, czajniki elektryczne, elektryczne ekspresy 
do kawy, grzejniki elektryczne, elektryczne lampy, grzejniki, 
formy do wypiekania ciasta, elektryczne, formy do wypiekania 
wafli, elektryczne, zapalarki do gazu, zapalniczki, zapalniczki 
do gazu, elektryczne gofrownice, frytkownice elektryczne, 
grille, wyposażenie kuchenne do grilli elektrycznych, ku-
chenki, sprzęt kuchenny elektryczny, abażury do lamp, szkła 
do lamp, obudowy do lamp, lampy elektryczne, lampy olejo-
we, latarki, latarki kieszonkowe, aparaty do suszenia owoców, 
pojemniki na lód, popielniki do palenisk, reflektory samocho-
dowe, suszarki do włosów, suszarki do bielizny elektryczne, 
suszarki powietrza, światła do pojazdów, światła rowerowe, 
żyrandole, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, 
lampy do oświetlenia akwarium, latarki kieszonkowe, elek-
tryczne, 14 zegary, 18 kije do parasoli, skórzane etui na klucze, 
kółka do parasoli, laski, laski do wspinaczki, rączki do lasek spa-
cerowych, opaski skórzane, parasole, pokrowce na parasole, 
parasolki, druty do parasoli przeciwdeszczowych i przeciwsło-
necznych, plecaki, plecaki turystyczne, portfele, siatki na zaku-
py, teczki szkolne, walizeczki, walizy, torby na zakupy.

(210) 478256 (220) 2017 10 26
(731) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin 24, IE
(540) Skin Re-Lift

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

(210) 478264 (220) 2017 10 26
(731) JÓŹWIAK KATARZYNA, Dopiewiec;  

SZULCZYŃSKA PAULINA, Kościan
(540) BERRY mouse

(531) 03.05.07, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 tablice korkowe, tablice ozdobne, lustra, deko-
racje na ściany, dekoracje stojące, stojaki na kwiaty, ramy, me-
ble, kosze z wikliny na kwiaty, kwietniki, 26 kwiaty sztuczne, 
kompozycje z kwiatów sztucznych, wieńce z kwiatów sztucz-
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nych, sztuczne kwiaty w bukietach, sztuczne kwiaty w pudeł-
kach, ściana kwiatowa z sztucznych kwiatów, 31 kwiaty cięte, 
bukiety z kwiatów świeżych, dekoracje kwiatowe z kwiatów 
świeżych, wieńce ze świeżych kwiatów, kompozycje ze świe-
żych kwiatów, aranżacje z żywych kwiatów, girlandy z kwiatów 
naturalnych, bukieciki żywych kwiatów przypinane do ubra-
nia, kwiaty suszone, dekoracje kwiatowe z kwiatów suszonych, 
bukiety z kwiatów suszonych, wieńce z suszonych kwiatów, 
suszone kwiaty do butonierki, aranżacje z kwiatów suszonych 
do celów dekoracyjnych, cebulki kwiatowe, nasiona kwiatów, 
ściany z kwiatów żywych, kwiaty żywe w pudełkach.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 478266 (220) 2017 10 26
(731) MICHAŁEK GRZEGORZ, Warszawa
(540) mks_vir

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z na-
graniami, sprzęt przetwarzający dane i komputery, oprogra-
mowanie, programy komputerowe, części do komputerów 
i innych urządzeń w postaci kart przeciwwirusowych i kontro-
lerów przeciwwirusowych oprogramowanie i urządzenia za-
bezpieczające urządzenia, sieci lub dane, 42 naukowe i tech-
niczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa 
analiza badanie usług, projektowanie, ekspertyzy i rozwój 
sprzętu komputerowego oprogramowania, sieci kompute-
rowych, sprzętu przetwarzającego dane, maszyn biurowych, 
urządzeń do przesyłania danych oraz urządzeń elektrycznych 
elektronicznych, doradztwo w zakresie sprzętu komputero-
wego, oprogramowania, sieci komputerowych, sprzętu prze-
twarzającego dane, maszyn biurowych, urządzeń do przesy-
łania danych oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 
programowanie komputerów lub sprzętu przetwarzającego 
dane, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powie-
lanie oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie da-
nych komputerowych, wypożyczanie komputerów, archiwiza-
cja elektronicznych baz danych, usługi w zakresie utrzymania 
komputerowych baz danych, usługi w zakresie odzyskiwania 
utraconych danych z komputerowych baz danych, informacja 
o powyższych usługach, 45 licencjonowanie własności inte-
lektualnej, know-how, usługi doradcze związane z licencjono-
waniem własności intelektualnej, know-how.

(210) 478278 (220) 2017 10 26
(731) SIBERIAN VODKA COMPANY Ltd., Mariinsk, RU
(540) RUSSIAN SHICK RS VODKA

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.15, 26.04.02, 
28.05.99

(510), (511) 33 wódka.

(210) 478280 (220) 2017 10 26
(731) GIBALSKA JUDYTA, Kraków
(540) idę na pole

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież dziecięca, obuwie, nakrycia 
głowy, części i akcesoria do wymienionych towarów, zawarte 
w klasie 25, 35 usługi sprzedaży w zakresie towarów: odzież, 
odzież dziecięca, obuwie, nakrycia głowy, części i akcesoria 
do wymienionych towarów zawartych w klasie 25, plecaki, 
torebki, nerki (jako torebki na biodra), worki (jako torebki 
i plecaki), parasole, magnesy, artykuły odblaskowe do nosze-
nia do zapobiegania wypadkom, pamięci USB, etui na okula-
ry, poduszki, kubki, poszewki na poduszki, pościel, naszywki 
do ubrań, przypinki (piny), smycze (paski) do noszenia.

(210) 478298 (220) 2017 10 27
(731) FUNDACJA SMOLIN ANDRUSZEWSKI, Lipie
(540) ZARZĄD DÓBR SMOLIN od 1887 roku

(531) 24.15.03, 01.01.03, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 dziczyzna, filety rybne, galaretki, ikra rybia 
przetworzona, konserwowane ryby, konserwy rybne, potra-
wy z ryb do spożycia przez ludzi, przeciery rybne, ryby, ryby 
solone, żywność przygotowywana z ryb, 31 choinki, ikra ry-
bia, mączka rybia, małże żywe, nasiona, raki żywe, ryby żywe, 
skorupiaki, surowe drewno, zwierzęta hodowlane do repro-
dukcji, zwierzęta żywe, 43 biura zakwaterowania, domy tu-
rystyczne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i zapleczem, 44 hodowla zwierząt, usługi w za-
kresie akwakultury.

(210) 478299 (220) 2017 10 27
(731) FUNDACJA SMOLIN ANDRUSZEWSKI, Lipie
(540) SMOLIN FISH
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(531) 26.01.02, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 03.09.01, 29.01.04
(510), (511) 29 filety rybne, galaretki, konserwowane ryby, 
konserwy rybne, pasztet z wątróbki, potrawy z ryb do spo-
życia przez ludzi, przeciery rybne, ryby, ryby solone, żywność 
przygotowywana z ryb, 31 ryby żywe, 40 wędzenie żywno-
ści, 44 hodowla zwierząt, usługi w zakresie akwakultury.

(210) 478306 (220) 2017 10 27
(731) SANIT-PLAST FILIPCZAK SPÓŁKA JAWNA,  

Korpele-Strefa
(540) sanit-plast SZCZYTNO

(531) 03.09.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 deski sedesowe.

(210) 478308 (220) 2017 10 27
(731) SITNICKI ANDRZEJ, IWANISZEWSKI ŁUKASZ GŁODNY 

WILK SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) Głodny WILK RESTAURANT & PUB

(531) 03.01.08, 27.05.01, 26.02.99, 26.13.25
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi w zakresie przy-
gotowywania posiłków, przygotowywanie dań i napojów 
na zamówienie oraz ich dostawa, udostępnianie pomiesz-
czeń na spotkania.

(210) 478313 (220) 2017 10 27
(731) FAMAD FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ 

PRZEMYSŁOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paczków

(540) FAMAD F Paczków

(531) 27.05.01, 26.01.04, 26.01.18, 26.01.19, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ściera-
jące, ostrzące i do obróbki powierzchni, maszyny, narzędzia 
i urządzenia do mocowania i łączenia, maszyny do pozyski-
wania drewna, maszyny do obróbki drewna, maszyny do szli-
fowania drewna, maszyny do formowania drewna, maszyny 
do klejenia sklejki, urządzenia do przenoszenia i transportu, 
urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku, ma-
szyny i urządzenia do nanoszenia kleju, maszyny i urządze-
nia do nakładania lakieru, maszyny i urządzenia montażowe, 

hydrauliczne i pneumatyczne prasy do klejenia elementów 
drewnianych, maszyny i urządzenia do cięcia drewna, cylin-
dry hydrauliczne do maszyn, 37 serwis maszyn i urządzeń 
produkcyjnych, montaż [instalacja] instalacji maszynowych.

(210) 478315 (220) 2017 10 27
(731) WYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) THE DARK

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.05, 27.05.14, 27.05.24
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 478316 (220) 2017 10 27
(731) KIERZKOWSKI MACIEJ WYDAWNICTWO TRANSLEGIS, 

Warszawa
(540) TRANSLEGIS

(531) 24.17.25, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 9 optyczne nośniki informacji, publikacje elek-
troniczne, 16 czasopisma, książki, publikacje.

(210) 478317 (220) 2017 10 27
(731) BURZYŃSKI MICHAŁ, Warszawa
(540) LIGA BEMOWSKA

(531) 02.01.16, 27.05.01, 26.01.04
(510), (511) 16 afisze, albumy, broszury, papier, karton, dzien-
niki, czasopisma, fotografie, grafiki, kalendarze, nalepki, pisma, 
katalogi, książki, foldery, etykiety nie z materiału, chorągiewki 
papierowe, sztandary papierowe, folie z tworzywa sztuczne-
go do pakowania, opakowania z tworzyw sztucznych, torby 
do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, materiały 
biurowe, przybory do pisania, 25 odzież, odzież sportowa, 
obuwie, obuwie sportowe, nakrycia głowy, 35 promocja za-
wodów sportowych w szczególności piłkarskich, pozyskiwa-
nie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, 
zarządzanie plikami komputerowymi, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych oraz ogłoszeń reklamowych, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, udostępnianie miejsca na stro-
nach internetowych na reklamę towarów i usług, wynajem 
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powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, wypo-
życzanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, powielanie dokumentów, 41 organizowanie 
zawodów sportowych, organizowanie zajęć z zakresu kultu-
ry fizycznej, usługi instruktorów gimnastyki, organizowanie 
imprez sportowych, informacja o imprezach sportowych, 
rozrywkowych i rekreacji, obozy sportowe, obsługa urzą-
dzeń sportowych, publikowanie książek oraz tekstów innych 
niż teksty reklamowe, organizowanie konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, fotoreportaże i produkcja filmów, 
usługi wydawnicze, 42 zarządzanie portalem internetowym, 
usługi tworzenia, utrzymywania, opracowywania portali 
internetowych.

(210) 478324 (220) 2017 10 27
(731) KOLASINSKI JON KOLASERVICE, Warszawa
(540) 

(531) 05.05.20, 05.05.21, 29.01.14
(510), (511) 37 budownictwo, montaż drzwi i okien, czysz-
czenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków 
od zewnątrz, izolowanie budynków, wynajem sprzętu bu-
dowlanego, tynkowanie, układanie kabli, nadzór budowlany, 
usługi doradztwa budowlanego.

(210) 478337 (220) 2017 10 27
(731) DOBIECKA KATARZYNA ANNA, Dąbrowa Górnicza
(540) Manzana

(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 wyroby ze skóry i imitacji skóry, torby, torebki, 
portfele, portmonetki, paski, aktówki i teczki, parasolki, ko-
pertówki, kosmetyczki, kuferki na kosmetyki, małe damskie 
torebki bez rączki, małe torby dla mężczyzn, małe plecaki, 
małe walizki, plecaki, plecaki sportowe, podręczne torby 
do samolotu, portmonetki i portfele skórzane, skórzane 
torby na zakupy, saszetki męskie, saszetki biodrowe, sakiew-
ki skórzane, stylowe torebki, szkolne torby, torby i portfele 
skórzane, torby sportowe, torby płócienne, torby podróżne, 
25 odzież damska, bluzki, kurtki, spódnice, spodenki, sukien-
ki, swetry, marynarki, buty, odzież męska.

(210) 478338 (220) 2017 10 27
(731) NAWROCKA AGNIESZKA KOSMAG, Wrocław
(540) Upiększalnia

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, kosmety-
ki kolorowe, tipsy, kosmetyki upiększające, kosmetyki funk-
cjonalne, kremy tonizujące, kosmetyki do samoopalania, 

kosmetyki do makijażu, olejki mineralne, środki nawilżające, 
kosmetyki do włosów, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do brwi, 
żele nawilżające, płyny do twarzy, kremy do twarzy, maseczki 
do skóry, pudry w kamieniu, kosmetyki w postaci różu, ko-
smetyki do paznokci, kosmetyki do ust, kosmetyki do ozda-
biania, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w postaci 
kremów, kosmetyki do makijażu twarzy olejki do opalania, 
olejki po opalaniu, kolorowe kosmetyki do oczu, kosmetyki 
do makijażu skóry, peelingi do skóry, kosmetyki do pielę-
gnacji skóry, kosmetyki w formie żeli, błyszczyki do ust, ko-
smetyki zawierające kwas hialuronowy, nawilżające kremy 
do skóry, odżywki utwardzające do paznokci, mieszanki 
do rozjaśniania skóry, środki do oczyszczania skóry twarzy, 
środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako ko-
smetyki, mydła, żele pod prysznic, balsamy do ciała, substan-
cje koloryzujące do włosów, płyny odżywcze do włosów, 
preparaty do nawilżania włosów, szampony do włosów, 
kuracje przeciwłupieżowe w formie szamponów, olejki 
do włosów, aromatyczne olejki eteryczne, emulgowane olej-
ki eteryczne, esencje eteryczne, esencje i olejki eteryczne, na-
turalne olejki eteryczne, olejki do aromaterapii, olejki eterycz-
ne, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, 
olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki zapachowe, 
35 usługi sklepów detalicznych online związane z produkta-
mi kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, informacje handlowe 
i porady udzielane konsumentom w zakresie: preparatów 
i produktów medycznych, artykułów kosmetycznych i pie-
lęgnacyjnych oraz preparatów stosowanych w medycynie 
kosmetycznej, chirurgii kosmetycznej oraz przeciwstarze-
niowej, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków 
i akcesoriów kosmetycznych, administrowanie sprzedażą, 
promocja sprzedaży, promowanie sprzedaży przy użyciu 
mediów audiowizualnych, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie de-
talicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych 
oraz akcesoriów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, dostarczanie 
informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży 
kosmetyków i akcesoriów kosmetycznych, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie kosmetyków i akcesoriów kosmetycz-
nych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami 
do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, skomputeryzowane 
usługi w zakresie składania zamówień on-line, udostępnianie 
porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycz-
nych, usługi sprzedaży w hurtowniach i punktach wyspecja-
lizowanych, w tym usługi sprzedaży wysyłkowej i za pośred-
nictwem Internetu, kosmetyków, towarów higienicznych 
i do pielęgnacji ciała, środków czystości oraz środków do ce-
lów leczniczych w szczególności: kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, mydła, żele pod prysznic, balsamy do ciała, kosmetycz-
ne środki nawilżające, środki do czyszczenia zębów, toniki 
do skóry, substancje koloryzujące do włosów, płyny odżyw-
cze do włosów, preparaty do nawilżania włosów, szampony 
do włosów, kuracje przeciwłupieżowe w formie szampo-
nów, olejki do włosów, olejki do ciała, maseczki do twarzy, 
maseczki do celów kosmetycznych, kremy do twarzy, emul-
sje do twarzy, kremy pod oczy, środki oczyszczające skórę, 
aromaty, aromatyczne olejki eteryczne, emulgowane olejki 
eteryczne, esencje eteryczne, esencje i olejki eteryczne, na-
turalne olejki eteryczne, olejki do aromaterapii, olejki eterycz-
ne, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, 
olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki zapachowe, 
przybory, szczotki, gąbki i aplikatory stosowane z kosmety-
kami i produktami toaletowymi, puszki do pudru, szczotki 
do włosów i grzebienie, pędzle do makijażu, szczoteczki 
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i grzebienie do rzęs i brwi, aplikatory pianki, gąbki do maki-
jażu i puszki do pudru, pojemniki przystosowane do prze-
chowywania kosmetyków i produktów toaletowych, admini-
strowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, 
42 tworzenie i administrowanie portali internetowych w za-
kresie medycyny kosmetycznej, chirurgii kosmetycznej oraz 
przeciwstarzeniowej, higieny, zdrowia i urody oraz prepara-
tów i produktów medycznych, artykułów kosmetycznych 
i pielęgnacyjnych, administrowanie informatycznych syste-
mów marketingowych, administrowanie systemów obsłu-
gi klienta dostępnych przez Internet, 44 fryzjerstwo, usługi 
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi kosmetycznej 
pielęgnacji ciała, usługi salonów i klinik medycznych i ko-
smetycznych, usługi w zakresie higieny, zdrowia i urody, 
usługi medyczne w zakresie medycyny kosmetycznej, chi-
rurgii kosmetycznej oraz przeciwstarzeniowej, masaże, aro-
materapia, chirurgia plastyczna, usługi salonów fryzjerskich, 
łaźnie tureckie, manicure, usługi salonów piękności, sauny 
(usługi), solaria (usługi), usługi klinik medycznych, usługi wi-
zażystów, analiza kosmetyczna, zabiegi depilacyjne, depila-
cja woskiem, doradztwo w zakresie urody, elektroliza do ce-
lów kosmetycznych, higiena i pielęgnacja urody, nakładanie 
produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów 
kosmetycznych na twarz, udzielanie informacji o urodzie, 
usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi laserowego 
usuwania owłosienia, usługi lecznicze dotyczące usuwania 
cellulitu, usługi pedicure, usługi pielęgnacji stóp, usługi spa, 
usługi w zakresie mikropigmentacji, zabiegi higieniczne dla 
ludzi, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne 
dla włosów, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, usługi kosme-
tyczne w zakresie wykonywania makijażu.

(210) 478371 (220) 2017 10 30
(731) ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRAWDA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Olecko

(540) P PRAWDA

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.01.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwa stale, brykiety materiałów palnych, 
brykiety drewna, 19 budowlane materiały niemetalowe, 
drewno budowlane, tarcica, drewno po częściowej obrób-
ce, drewno obrobione, półfabrykaty drewniane: belki, deski, 
płyty, płyty wiórowe surowe i laminowane, płyty pilśniowe, 
płyty klejone, fronty płycinowe, forniry, listwy, okładziny 
i wstęgi drzwiowe, sklejki: budowlane, meblowe i specjalne-
go przeznaczenia, niemetalowe: okna, drzwi, systemy drzwi 
przesuwnych, parapety okienne, żaluzje, 20 meble, meble 
skrzyniowe i szkieletowe, meble pokojowe, meble kuchen-
ne, meble dziecięce i młodzieżowe, meble biurowe, systemy 
zabudowy mebli modułowych, galanteria drewniana i sklej-
kowa, biurka, gabloty, kartoteki, komody, kredensy, krzesła 
i meble do siedzenia, ławy, półki meblowe, pulpity, skrzynie, 
stoły, stoły konferencyjne, segmenty, szafy, szafki, szuflady, 
taborety, toaletki, blaty robocze, blaty stołowe, blaty lamino-
wane, meble ogrodowe i kempingowe, wieszaki na odzież, 
wieszaki stojące na odzież jako stojaki, drewniane elementy 

do mebli: kołki, śruby, wkręty, opakowania drewniane, beczki 
drewniane, opakowania z drewna do butelek, skrzynie i pu-
dełka z drewna, palety transportowe niemetalowe, wyroby 
z drewna, korka, ratanu, trzciny, wikliny, słomy i imitacji tych 
wszystkich materiałów lub z tworzyw sztucznych, 42 pra-
ce badawcze i rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych 
dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych, 
projektowanie mebli, badania techniczne i ekspertyzy in-
żynieryjne w zakresie przetwórstwa drewna, projektowania 
i produkcji mebli, kontrola jakości, testowanie materiałów, 
wzornictwo przemysłowe, doradztwo techniczne i techno-
logiczne w zakresie przetwórstwa drewna, projektowania 
i produkcji mebli, doradztwo w zakresie ochrony środowiska.

(210) 478383 (220) 2017 10 30
(731) RAVELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ravelo

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej.

(210) 478398 (220) 2017 10 30
(731) SKÓRZYŃSKA ANNA, Warszawa
(540) SZUMISIE
(510), (511) 24 bielizna pościelowa i koce, 25 odzież dziecię-
ca, 28 zabawki.

(210) 478418 (220) 2017 10 30
(731) PGO SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) SW

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 aluminium [glin], formy, kule stalowe, materiały 
kolejowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metale nieszla-
chetne i ich stopy, metale nieszlachetne surowe lub półprze-
tworzone, obrotnice kolejowe, obudowy metalowe do szy-
bów naftowych, pręty stalowe walcowane na gorąco, pręty 
stalowe wyższej jakości, rolety ze stali, stal lana [staliwo], stal 
surowa lub półprzetworzona, stopy stali, żeliwo surowe lub 
półprzetworzone, 7 bębny [części maszyn], części hamulco-
we inne niż do pojazdów, czopy [części maszyn], czółenka 
[części maszyn], dławnice [części maszyn], formy [części 
maszyn], korby [części maszyn], maźnice [części maszyn], 
miechy [części maszyn], młotki [części maszyn], narzędzia 
[części maszyn], obudowy [części maszyn], podajniki [części 
maszyn], pompy [części maszyn lub silników], sita [maszyny 
lub części maszyn], smarownice [części maszyn], tłoki[ części 
maszyn lub silników], uchwyty [części maszyn], 40 chromo-
wanie, cynowanie, frezowanie, niklowanie, obróbka metali, 
odlewanie metali, odpuszczanie metali, piaskowanie, powle-
kanie metalu, szlifowanie, usługi spawalnicze.
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(210) 478454 (220) 2017 10 30
(731) ELEKTROMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn
(540) MiKS

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 zawory metalowe [inne niż części maszyn], 
metalowe reduktory ciśnienia paliw gazowych dla sieci prze-
syłowych o średnim ciśnieniu.

(210) 478457 (220) 2017 10 31
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) ADALIFT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi.

(210) 478523 (220) 2017 10 31
(731) LES HIGIENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) KAYAK MANIA

(531) 02.01.08, 02.01.12, 02.03.08, 18.03.01, 18.03.21, 26.04.05, 
27.05.01, 27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 35 promowanie zawodów i wydarzeń sporto-
wych, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych zwią-
zanych z kajakarstwem, promowanie wolontariatu, 39 wypo-
życzanie kajaków, organizowanie i przeprowadzanie wypraw 
kajakiem, 41 udzielanie informacji związanych z kajakar-
stwem, świadczenie usług związanych z rekreacją wodną, 
organizowanie i prowadzenie imprez sportowych, zawodów 
i turniejów sportowych związanych z kajakarstwem, orga-
nizowanie i prowadzenie imprez rekreacyjnych związanych 
z kajakarstwem, organizowanie obozów rekreacyjnych 
i sportowych związanych z kajakarstwem, nauczanie, tre-
ning i instruktaż sportowy związany z kajakarstwem, kursy 
edukacyjne związane z kajakarstwem, kursy instruktażowe 
związane z kajakarstwem, kursy szkoleniowe związane z ka-
jakarstwem, edukacja i szkolenia związane z ochroną natury 
i środowiskiem, świadczenie usług edukacyjnych związanych 
z ekologią, usługi edukacyjne związane z bezpieczeństwem 
wodnym, usługi edukacyjne w zakresie propagowania zasad 
bezpieczeństwa na wodzie, usługi edukacyjne w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy, publikacja materiałów eduka-
cyjnych, publikowanie przewodników edukacyjnych i szko-
leniowych, publikowanie przewodników i map turystycz-
nych, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 
usługi szkolenia opiekunów wolontariuszy, usługi szkolenia 
wolontariuszy.

(210) 478524 (220) 2017 10 31
(731) KADAJ ROMAN, ŚWIĘTOŃ TOMASZ ALGORES-SOFT 

SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów
(540) GEONET
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie 
komputerowe [programy], nagrane programy komputero-
we, programy komputerowe do pobrania, programy kom-
puterowe stosowane do obliczeń w geodezji.

(210) 478545 (220) 2017 11 02
(731) DRUKARNIA ORTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) ORTIS

(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 40 usługi drukarni, usługi drukarskie, introliga-
torskie i poligraficzne.

(210) 478547 (220) 2017 11 02
(731) ASZYK ADAM, Elbląg
(540) Bling
(510), (511) 35 reklama, 42 projektowanie i rozwój 
oprogramowania.

(210) 478553 (220) 2017 11 02
(731) FADIL RAED, Łódź
(540) Smacznego Chusteczka Odświeżająca, Nawilżająca, 

Perfumowana
(510), (511) 3 nawilżane, odświeżające chusteczki kosme-
tyczne, chusteczki perfumowane.

(210) 478562 (220) 2017 11 02
(731) BOBULSKA ANNA WHITEBERRY, Bydgoszcz
(540) WHITEBERRY

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, projektowanie materiałów reklamowych, informa-
cyjnych i promocyjnych, usługi kreowania wizerunku firm, 
41 produkcja nagrań audio i video, produkcja materiałów 
multimedialnych, usługi fotograficzne, fotografia reklamo-
wa, modowa, biznesowa, produktowa, organizacja szkoleń, 
warsztatów, kursów, konferencji, pokazów, 42 projektowanie 
graficzne, projektowanie logotypów.

(210) 478574 (220) 2017 11 03
(731) GENT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) GDAŃSKI OXFORD
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, 
doradztwo w zakresie marketingu, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, zarządzanie 
hotelami, zarządzanie mieszkaniami, 36 usługi agencji nieru-
chomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do han-
dlu detalicznego, wynajem lokali na cele biurowe, zarządza-
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nie lokalami niemieszkalnymi, wynajem mieszkań, wynajem 
nieruchomości, wynajem zakwaterowania, organizowanie 
najmu nieruchomości na wynajem, wynajem i dzierżawa za-
kwaterowania stałego, wynajem pomieszczeń handlowych, 
wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem mieszkań, stu-
dio i pokoi, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie bu-
dynkami, zarządzanie domami czynszowymi, zarządzanie 
portfelem nieruchomości, pozyskiwanie kapitału, inwestycje 
kapitałowe, pozyskiwanie kapitału finansowego, zarządzanie 
kapitałem, zarządzanie powiernicze inwestycjami, 37 budo-
wa domów, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa 
nieruchomości mieszkalnych, remont nieruchomości, nad-
zór nad remontami budynków, usługi odnawiania mieszkań, 
43 usługi hotelowe, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, 
biura zakwaterowania, usługi hoteli i moteli, hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, wy-
najem zakwaterowanie tymczasowego w domach i miesz-
kaniach wakacyjnych, usługi recepcyjne dla tymczasowego 
zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], biu-
ra zakwaterowania [hotele, pensjonaty].

(210) 478576 (220) 2017 11 03
(731) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) melo radio

(531) 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe 
i audiowizualne; programy komputerowe do wykorzystania 
w relacji do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci global-
nej; magnetyczne lub optyczne nośniki danych, dźwięku i ob-
razu, czyste i z nagraniami; dyski do rejestracji dźwięku; dyski 
kompaktowe; dyski optyczne; programy gier komputerowych; 
płyty CD; płyty DVD; dyski komputerowe; dyski magnetyczne; 
dyski obliczeniowe; filmy do nagrań dźwiękowych; interfejsy 
dla informatyki; urządzenia do nagrywania, transmisji lub re-
produkcji dźwięku lub obrazu; aparaty do przetwarzania in-
formacji; aparaty do rejestracji dźwięku; urządzenia nadawcze, 
16 materiały reklamowe; materiały drukowane; afisze; czasopi-
sma; publikacje prasowe; rysunki; albumy; broszury; kalenda-
rze; fotografie; reprodukcje graficzne; katalogi; ulotki; wydruki 
graficzne; naklejki i nalepki; periodyki; galanteria papiernicza; 
materiały piśmienne; artykuły biurowe; artykuły papiernicze; 
banery wykonane z papieru lub kartonu; komiksy; postery 
i plakaty; materiały z tworzyw sztucznych do pakowania; karty 
muzyczne z życzeniami; materiały do nauczania, 25 odzież; 
tshirty; obuwie; nakrycia głowy; akcesoria jak chusty, rękawicz-
ki, rękawice narciarskie; mufki, daszki do czapek, antypoślizgo-
we akcesoria do obuwia; paski; skarpety, 35 reklama, promocja 
radiowa przez Internet, w tym na portalach internetowych; 
organizacja kampanii reklamowych; usługi reklamowej agen-
cji radiowej; badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez 
sieci radiowe i Internet; usługi publikowania tekstów reklamo-
wych; aranżacja wydarzeń w celach reklamowych; sprzedaż 
czasu radiowego, w tym na rzecz sponsorów; reklama w sie-
ci komputerowe, w tym na portalach internetowych; usługi 
reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów 
i materiałów reklamowych; informacja handlowa i bizneso-
wa; uaktualnianie materiałów reklamowych; wprowadzenie 
reklamy radiowej do sieci Internet; usługi pośrednictwa han-

dlowego na rzecz osób trzecich w zakresie towarów i usług 
za pośrednictwem sieci łączności radiowej, sieci kablowych 
i bezprzewodowych; poszukiwanie informacji w zbiorach 
komputerowych na rzecz osób trzecich; wypożyczanie czasu 
i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicznej; 
wypożyczanie materiałów reklamowych; subskrypcja progra-
mów radiowych; badania percepcji programów radiowych 
i telewizyjnych oraz analiz wyników; promocje i pośrednictwo 
sprzedaży; projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnia-
niu reklam radiowych i w sieci Internet, w tym na portalach in-
ternetowych; wykorzystanie znaku firmowego zleceniodawcy 
w jego reklamie, promocji i działaniach marketingowych pro-
mujących jego usługi lub produkty w związku z wizerunkiem 
czy prestiżem firmy, 38 emisja radiowa; radiofonia; poczta 
elektroniczna; przesyłanie informacji i wiadomości; transmisja 
dźwięku i informacji, w tym programów i audycji radiowych 
poprzez cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprze-
wodowe, w tym online i offline, przez Internet; usługi nada-
wania radiowych sygnałów; usługi w zakresie przekazywania 
głosu i obrazu; obsługa przekazu fonicznego; monitorowanie 
mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagry-
wanie wybranych audycji i informacji; rozpowszechnianie 
programów radiowych i telewizyjnych; wynajem urządzeń 
do odbioru i nadawania sygnału radiowego, odbiorników 
radiowych; usługi agencji informacyjnej w zakresie udostęp-
niania aktualności i wiadomości; usługi łączności telefonicznej 
poprzez terminale komputerowe; emisja programów radio-
wych i telewizyjnych; transmisje i retransmisje programów 
radiowych i telewizyjnych; usługi portali internetowych i stron 
fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące m.in. 
przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji teksto-
wych, obrazowych i dźwiękowych; prowadzenie i organizo-
wanie transmisji; retransmisja programów; monitorowanie 
radiowych mediów elektronicznych; dostarczanie informacji 
multimedialnej na życzenie; aranżacja i leasing czasu dostępu 
do baz komputerowych, 41 usługi w zakresie produkcji i mon-
tażu programów radiowych i telewizyjnych, w tym audycji ra-
diowych i telewizyjnych; usługi w zakresie rozrywki radiowej 
i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem 
Internetu; informacja o imprezach; dostarczanie informacji 
dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez 
o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i re-
kreacyjnym; organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej; 
organizacja czasu wolnego poprzez organizowanie imprez 
o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i re-
kreacyjnym; prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, 
pokazach, imprezach rozrywkowych, kulturalnych; obsługa 
imprez okolicznościowych; usługi reporterskie; usługi studia 
nagrań; udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwięku; 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych; usługi produkcji radio-
wej w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki oraz działalno-
ści sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem Internetu, 
drogą telefonii komórkowej, online i na zlecenie płatne i nie-
odpłatne; planowanie, aranżacja, produkcja i montaż wszelkie-
go rodzaju dla radia, online i na zlecenie, oraz dla wszelkiego 
typu mediów; produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie 
nagrań dźwiękowych; prowadzenie online klubów towarzy-
skich, klubów edukacyjnych i tematycznych na falach radio-
wych i w Internecie; elektroniczne publikacje w tym publikacje 
dźwięku; informacje dotyczące rozrywki dostarczane online 
z bazy danych lub z Internetu; dostarczanie informacji doty-
czących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o cha-
rakterze rozrywkowym, muzycznym; nagrywanie dźwięku; 
organizowanie i prowadzenie gier i konkursów; organizowa-
nie i prowadzenie imprez i konkursów muzycznych; organizo-
wanie i prowadzenie imprez i konkursów sportowych; orga-
nizowanie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych; 
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organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach 
rozrywkowych; organizowanie i prowadzenie imprez i kon-
kursów w celach kulturalnych; organizowanie i prowadzenie 
imprez i konkursów w zakresie rozrywki; organizowanie i pro-
wadzenie turniejów sportowych i rekreacyjnych; organizowa-
nie i prowadzenie zawodów; organizowanie i prowadzenie 
imprez i zawodów sportowych; organizowanie i prowadzenie 
imprez i zawodów rekreacyjnych; organizowanie kursów szko-
leniowych; organizowanie i prowadzenie koncertów; zarzą-
dzanie koncertami; obsługa koncertów muzycznych; koncerty 
muzyczne na żywo; koncerty muzyczne za pośrednictwem 
radia; usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowy-
waniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów; usłu-
gi w zakresie opracowywania reportażu; reportaże z imprez 
o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym; usługi 
reporterskie; organizowanie i produkcja pokazów i widowisk 
artystycznych; produkcja programów radiowych o charakte-
rze biznesowym; tworzenie serwisów informacyjnych; orga-
nizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych 
i rozrywkowych; udostępnianie publikacji poprzez sieć interne-
tową; usługi współpracy stacji radiowych i telewizyjnych przy 
produkcji programów radiowych i telewizyjnych na zlecenie, 
42 przetwarzanie informacji dźwiękowych na postać cyfrową 
dla transmisji, gromadzenia i reprodukcji w sieciach cyfrowych; 
użyczenie stron internetowych do tworzenia serwisów infor-
macyjnych na rzecz osób trzecich; tworzenie i prowadzenie 
stron internetowych na rzecz osób trzecich (patronaty); usługi 
w zakresie doradztwa oraz opracowania ekspertyz i raportów 
naukowo nadawczych w dziedzinie mediów, 45 zarządzanie 
i eksploatacja praw autorskich i praw własności przemysłowej 
na rzecz osób trzecich.

(210) 478579 (220) 2017 11 03
(731) KOSBUD BRACIA KOSIŃSCY ADAM KOSIŃSKI 

MARIUSZ KOSIŃSKI MARCIN KOSIŃSKI  
SPÓŁKA JAWNA, Dziękowizna

(540) STONO
(510), (511) 19 arkusze okładzinowe na fasady z materia-
łów piankowych pokrytych zaprawą, niemetalowe arkusze 
okładzinowe, niemetalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, artykuły ceramiczne do celów budowla-
nych, betonowe elementy budowlane, ceramiczne płyt-
ki na podłogi zewnętrzne, ceramiczne płytki podłogowe 
do budynków, deski z materiałów niemetalowych do użytku 
w budownictwie, fasady z materiałów niemetalowych, gla-
zurowane dachówki ceramiczne, glazurowane płytki cera-
miczne, kamień na ściany, licowa zaprawa murarska, materia-
ły budowlane z tworzyw sztucznych, materiały budowlane 
ze sztucznego kamienia, mieszanki cementowe, mieszanki 
do obrzutek tynkowych do użytku w budownictwie, mie-
szanki na bazie bitumu do celów budowlanych, niemeta-
lowe budowlane elementy fasadowe, niemetalowe cegły 
licowe, niemetalowe listwy budowlane, niemetalowe listwy 
dekoracyjne, niemetalowe płytki ścienne, niemetalowe 
płyty dachowe, niemetalowe płyty laminowane do ścian, 
niemetalowe płyty sufitowe, niemetalowe okładziny do fa-
sad, niemetalowe okładziny na sufity, niemetalowe panele 
ogniotrwałe do użytku w budownictwie, niemetalowe płyty 
okładzinowe, płytki mozaikowe ścienne, ścienne płytki cera-
miczne, zaprawy budowlane.

(210) 478580 (220) 2017 11 03
(731) KOSBUD BRACIA KOSIŃSCY ADAM KOSIŃSKI 

MARIUSZ KOSIŃSKI MARCIN KOSIŃSKI  
SPÓŁKA JAWNA, Dziękowizna

(540) TABULO
(510), (511) 19 arkusze okładzinowe na fasady z materia-
łów piankowych pokrytych zaprawą, niemetalowe arkusze 
okładzinowe, niemetalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, artykuły ceramiczne do celów budowla-
nych, ceramiczne płytki na podłogi zewnętrzne, ceramiczne 
płytki podłogowe do budynków, deski z materiałów nieme-
talowych do użytku w budownictwie, drewniana obliców-
ka, drewno laminowane klejem, licowa zaprawa murarska, 
materiały budowlane z tworzyw sztucznych, niemetalowe 
budowlane elementy fasadowe, niemetalowe listwy bu-
dowlane, niemetalowe listwy dekoracyjne, niemetalowe 
płytki ścienne, niemetalowe płyty laminowane do ścian, 
niemetalowe płyty sufitowe, niemetalowe okładziny do fa-
sad, niemetalowe okładziny na sufity, niemetalowe panele 
ogniotrwałe do użytku w budownictwie, niemetalowe pły-
ty okładzinowe, płytki mozaikowe ścienne, ścienne płytki 
ceramiczne.

(210) 478584 (220) 2017 11 03
(731) KOSBUD BRACIA KOSIŃSCY ADAM KOSIŃSKI 

MARIUSZ KOSIŃSKI MARCIN KOSIŃSKI  
SPÓŁKA JAWNA, Dziękowizna

(540) KLINKIERO
(510), (511) 19 arkusze okładzinowe na fasady z materia-
łów piankowych pokrytych zaprawą, niemetalowe arkusze 
okładzinowe, niemetalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, artykuły ceramiczne do celów budowlanych, 
ceramiczne płytki na podłogi zewnętrzne, ceramiczne płytki 
podłogowe do budynków, deski z materiałów niemetalo-
wych do użytku w budownictwie, drewno laminowane kle-
jem, glazurowane dachówki ceramiczne, glazurowane płytki 
ceramiczne, gliniane płytki ścienne, licowa zaprawa murar-
ska, materiały budowlane z tworzyw sztucznych, materiały 
budowlane ze sztucznego kamienia, mieszanki cementowe, 
mieszanki do obrzutek tynkowych do użytku w budownic-
twie, mieszanki na bazie bitumu do celów budowlanych, 
niemetalowe budowlane elementy fasadowe, niemetalowe 
cegły licowe, niemetalowe listwy budowlane, niemetalowe 
listwy dekoracyjne, niemetalowe płytki ścienne, niemetalo-
we płyty dachowe, niemetalowe płyty laminowane do ścian, 
niemetalowe płyty sufitowe, niemetalowe okładziny do fa-
sad, niemetalowe okładziny na sufity, niemetalowe panele 
ogniotrwałe do użytku w budownictwie, niemetalowe pły-
ty okładzinowe, płytki mozaikowe ścienne, ścienne płytki 
ceramiczne.

(210) 478589 (220) 2017 11 03
(731) PING HU, Wólka Kosowska
(540) Aotoria

(531) 09.09.01, 09.09.05, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież i obuwie.
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(210) 478596 (220) 2017 11 03
(731) LSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) beinsured.pl

(531) 26.04.01, 26.13.01, 26.05.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi 
finansowe i bankowe, usługi związane z nieruchomościami.

(210) 478598 (220) 2017 11 03
(731) LSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) beinsured

(531) 26.04.01, 26.05.22, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi 
finansowe i bankowe, usługi związane z nieruchomościami.

(210) 478610 (220) 2017 11 03
(731) TWORZYDŁO JOANNA, Warszawa
(540) CARRYLOVE.PL
(510), (511) 20 torby-nosidełka niemowlęce, regulowane 
foteliki nosidełka, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna za po-
średnictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci 
Internet chust do noszenia niemowląt, nosidełek, 41 usługi 
w zakresie organizacji szkoleń i warsztatów w związku z wią-
zaniem chust do noszenia dzieci, doradztwo w związku 
z używaniem i wiązaniem chust do noszenia dzieci.

(210) 478612 (220) 2017 11 03
(731) TWORZYDŁO JOANNA, Warszawa
(540) carrylove.pl

(531) 02.03.02, 02.09.01, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 20 torby - nosidełka niemowlęce, regulowane 
foteliki nosidełka, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna za po-
średnictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci 
Internet chust do noszenia niemowląt, nosidełek, 41 usługi 

w zakresie organizacji szkoleń i warsztatów w związku z wią-
zaniem chust do noszenia dzieci, doradztwo w związku 
z używaniem i wiązaniem chust do noszenia dzieci.

(210) 478615 (220) 2017 11 03
(731) BONDUELLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) KASZETKA BONDUELLE
(510), (511) 29 bakłażany przetworzone, brokuły, cebula 
konserwowana, cebulki marynowane, ciecierzyca prze-
tworzona, czerwona słodka papryka, przetworzona, czo-
snek [konserwowany], dyniowate [rośliny, konserwowane], 
fasola, fasola w puszkach, fasolka konserwowa, głęboko 
mrożone dania warzywne, gotowe dania warzywne, go-
towe produkty z warzyw, groch dzielony, groch łuskany, 
groch żółty dzielony, groszek konserwowy, groszek, prze-
tworzony, kapusta, przetworzona, konserwowane warzy-
wa, krojone warzywa, kukurydza cukrowa, przetworzona, 
kukurydza słodka [konserwowana], marchewki, maryno-
wana kalarepa, marynowana ostra papryka, marynowana 
rzodkiewka, marynowane papryczki jalapeno, mieszanki 
warzywne, mrożona kapusta pekińska, mrożona kukurydza 
cukrowa, mrożone gotowe posiłki składające się głównie 
z warzyw, ogórki korniszonowe, oliwki, gotowane, oliwki 
konserwowane, oliwki konserwowe, oliwki [przetworzone], 
ostre zielone papryczki, przetworzone, papryka maryno-
wana, papryka przetworzona, pokrojone sałatki warzywne, 
pokrojone warzywa, pomidory konserwowane, pomidory 
konserwowe, pomidory obrane ze skóry, pomidory, prze-
tworzone, potrawy gotowe składające się głównie z wa-
rzyw, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie warzyw 
strączkowych, przetworzona kapusta brukselska, przetwo-
rzone buraki, przetworzone cebule, przetworzone cebulki 
dymki, przetworzone oliwki konserwowe, przetworzone 
owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin 
strączkowych), przetworzone szalotki [wykorzystywane 
jako warzywo, a niejako przyprawa], przystawki na bazie 
warzyw, rośliny strączkowe, sałatki warzywne, soczewica, 
soczewica konserwowana, soczewica suszona, soja konser-
wowana do użytku spożywczego, soja konserwowana spo-
żywcza, soja [przetworzona], soja, przetworzona, szparagi, 
przetworzone, szpinak, gotowany, szpinak konserwowy, 
szpinak, mrożony, szpinak [przetworzony], warzywa goto-
wane, warzywa grillowane, warzywa kapustne, przetwo-
rzone, warzywa konserwowane, warzywa konserwowane 
w oleju, warzywa liofilizowane, warzywa marynowane, wa-
rzywa marynowane w sosie sojowym, warzywa mrożone, 
warzywa obrane ze skórki, warzywa preparowane, warzy-
wa przetworzone, warzywa solone, warzywa strączkowe 
przetworzone, warzywa suszone, warzywa w plastrach, 
konserwowe, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, 
zielony, rozpołowiony groszek, ziemniaki, konserwowane, 
ziemniaki, przetworzone, 30 artykuły spożywcze ze zbóż, 
kasza gryczana, kasza kukurydziana, kasza perłowa, kasza 
perłowa (przetworzona), kasza jęczmienna perłowa (niełu-
skana), kasza z ziarna pszennego, kasze, kasze spożywcze, 
konserwowane ziarna pełnego zboża, kukurydza przetwo-
rzona, kukurydza przetworzona do spożycia przez ludzi, 
kuskus, kuskus grysik, kuskus kasza, produkty spożywcze 
z kukurydzy, produkty żywnościowe na bazie zbóż prze-
znaczone do spożycia przez ludzi, przekąski z kukurydzy, 
przekąski z produktów zbożowych, zboża, zboża do żyw-
ności do spożycia przez ludzi, zboża przetworzone, zboża 
przetworzone do spożycia przez ludzi.
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(210) 478616 (220) 2017 11 03
(731) August Storck KG, Berlin, DE
(540) nimm2 Śmiejżelki Sokki SłodkiSad STORCK

(531) 05.07.08, 08.01.19, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, 
ciasta, lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych 
produktów zawarte w klasie 30.

(210) 478619 (220) 2017 11 03
(731) PAN XIUXI, Mroków
(540) TOSSI
(510), (511) 25 obuwie.

(210) 478627 (220) 2017 11 03
(731) PROKOPOWICZ ŁUKASZ BEFSZTYK.PL, Warszawa
(540) BEFSZTYK.pl od 1994

(531) 26.11.02, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jajka, mleko, produkty 
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, 
cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produk-
ty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze, słodycze, lody, miód, 
melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztar-
da, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 40 przetwarzanie 
żywności i napojów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność.

(210) 478628 (220) 2017 11 03
(731) ALTKOM SOFTWARE & CONSULTING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ALTKOM SOFTWARE & CONSULTING

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, pro-
gramy komputerowe do przetwarzania danych, sprzęt i ak-
cesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechanicz-
ne), urządzenia do komunikacji bezprzewodowej służące 
do przesyłania głosu, danych oraz obrazu, oprogramowania 
komputerowe do przesyłania danych, urządzenia do prze-

syłania danych, dyski magnetyczne, dyski optyczne, notesy 
elektroniczne, sprzęt komputerowy [hardware], kompo-
nenty i części do komputerów, urządzenia do komunika-
cji wewnętrznej, terminale interaktywne, elektroniczne, 
magnetyczne i optyczne nośniki danych, instalacje elek-
tryczne, interfejsy komputerowe, klawiatury komputerowe, 
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, drukarki 
do komputerów, komputery przenośne, programy kompu-
terowe, oprogramowania komputerowe, nagrania, optyczne 
nośniki danych, pamięci komputerowe, pamięci komputero-
we [sprzęt komputerowy], pamięci zewnętrzne USB, kable 
elektryczne i elektroniczne, kable elektryczne i elektronicz-
ne, światłowody, programy komputerowe nagrane, oprogra-
mowania komputerowe do pobrania z Internetu, publikacje 
elektroniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, publi-
kacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach kompu-
terowych, przyrządy pomiarowe, programy sterujące kom-
puterowe, nagrane, 35 doradztwo dotyczące działalności 
gospodarczej, usługi informacyjne dotyczące działalności 
gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, komputerowe bazy danych, tworzenie kom-
puterowych baz danych, komputerowe zarządzanie bazami 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie 
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, 
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby kompute-
rowych baz danych, pozyskiwanie i systematyzacja danych 
związanych z działalnością gospodarczą, usługi przetwarza-
nia danych, zarządzanie projektami w zakresie technologii 
informacyjnych, zbieranie danych dotyczących działalności 
gospodarczej, organizowanie wystaw i targów w celach 
handlowych i reklamowych, 41 edukacja, informacje o edu-
kacji, kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie, kursy ko-
respondencyjne, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji, orga-
nizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, publikowanie książek, usługi szkół [edukacja], wyższe 
uczelnie [edukacja], usługi doradcze w zakresie edukacji, 
usługi szkoleniowe w dziedzinie edukacji komputerowej, 
42 programowanie komputerów, tworzenie, projektowanie, 
kompilacja, instalowanie, modyfikowanie programów kom-
puterowych, projektowanie oprogramowania komputero-
wego, systemów komputerowych, systemów informatycz-
nych, oprogramowania komputerowego, portali sieciowych, 
komputerowych baz danych, systemów przetwarzania da-
nych, projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogra-
mowania, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron 
internetowych, opracowywanie projektów technicznych, 
instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania 
komputerowego, aktualizacja, konserwacja oprogramowa-
nia komputerowego, analizy systemów komputerowych, 
doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania kom-
puterowego, doradztwo w zakresie projektowania i roz-
budowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie 
programowania komputerów, usługi doradcze ekspertów 
w zakresie sieci informatycznych, usługi w zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego 
oraz programowania komputerów, tworzenie i utrzymywa-
nie stron internetowych, konwersja danych i programów 
komputerowych [inna niż konwersja fizyczna), instalacje 
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych 
komputerowych, doradztwo związane z odzyskiwaniem 
danych komputerowych, oprogramowanie komputerowe 
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i jego aktualizacja, prace badawczo-rozwojowe nad nowy-
mi produktami dla osób trzecich, projektowanie systemów 
komputerowych i oprogramowania komputerowego, usługi 
doradcze i informacyjne w zakresie technologii informacyj-
nej, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego, hosting serwerów, odzyskiwa-
nie danych komputerowych, usługi w zakresie kopiowania 
i konwersji danych, usługi kodowania danych, digitalizacja 
dokumentów, konwersja danych lub dokumentów na for-
mę elektroniczną, konwersja programów komputerowych 
i danych, inna niż konwersja fizyczna, udostępnianie wyszu-
kiwarek internetowych, usługi projektowania wyszukiwarek 
internetowych, usługi doradcze dotyczące analizy systemów 
komputerowych, usługi konsultacyjne w zakresie systemów 
komputerowych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej 
komputerów, integracja systemów i sieci komputerowych, 
instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania 
komputerowego, usługi doradztwa w zakresie oprogramo-
wania jako usługi (SaaS), instalacja i dostosowanie na zamó-
wienie aplikacji oprogramowania komputerowego, usługi 
dostawców usług aplikacyjnych [ASP], 45 licencjonowanie 
programów komputerowych, licencjonowanie oprogramo-
wania komputerowego, licencjonowanie własności intelek-
tualnej, zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 478629 (220) 2017 11 03
(731) BONDUELLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) KASZETKA
(510), (511) 29 bakłażany przetworzone, brokuły, cebula 
konserwowana, cebulki marynowane, ciecierzyca przetwo-
rzona, czerwona słodka papryka, przetworzona, czosnek 
[konserwowany], dyniowate (rośliny, konserwowanej, fasola, 
fasola w puszkach, fasolka konserwowa, głęboko mrożone 
dania warzywne, gotowe dania warzywne, gotowe produkty 
z warzyw, groch dzielony, groch łuskany, groch żółty dzie-
lony, groszek konserwowy, groszek, przetworzony, kapusta, 
przetworzona, konserwowane warzywa, krojone warzywa, 
kukurydza cukrowa, przetworzona, kukurydza słodka [kon-
serwowana], marchewki, marynowana kalarepa, marynowa-
na ostra papryka, marynowana rzodkiewka, marynowane 
papryczki jalapeno, mieszanki warzywne, mrożona kapusta 
pekińska, mrożona kukurydza cukrowa, mrożone gotowe 
posiłki składające się głównie z warzyw, ogórki korniszono-
we, oliwki, gotowane, oliwki konserwowane, oliwki konser-
wowe, oliwki [przetworzone], ostre zielone papryczki, prze-
tworzone, papryka marynowana, papryka przetworzona, 
pokrojone sałatki warzywne, pokrojone warzywa, pomidory 
konserwowane, pomidory konserwowe, pomidory obrane 
ze skóry, pomidory, przetworzone, potrawy gotowe skła-
dające się głównie z warzyw, przekąski na bazie warzyw, 
przekąski na bazie warzyw strączkowych, przetworzona 
kapusta brukselska, przetworzone buraki, przetworzone 
cebule, przetworzone cebulki dymki, przetworzone oliw-
ki konserwowe, przetworzone owoce, warzywa i grzyby 
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), przetworzone 
szalotki [wykorzystywane jako warzywo, a nie jako przypra-
wa], przystawki na bazie warzyw, rośliny strączkowe, sałatki 
warzywne, soczewica, soczewica konserwowana, soczewica 
suszona, soja konserwowana do użytku spożywczego, soja 
konserwowana spożywcza, soja [przetworzona], soja, prze-
tworzona, szparagi, przetworzone, szpinak, gotowany, szpi-
nak konserwowy, szpinak, mrożony, szpinak [przetworzony], 
warzywa gotowane, warzywa grillowane, warzywa kapust-
ne, przetworzone, warzywa konserwowane, warzywa kon-
serwowane w oleju, warzywa liofilizowane, warzywa mary-
nowane, warzywa marynowane w sosie sojowym, warzywa 

mrożone, warzywa obrane ze skórki, warzywa preparowane, 
warzywa przetworzone, warzywa solone, warzywa strączko-
we przetworzone, warzywa suszone, warzywa w plastrach, 
konserwowe, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, zie-
lony, rozpołowiony groszek, ziemniaki, konserwowane, ziem-
niaki, przetworzone, 30 artykuły spożywcze ze zbóż, kasza 
gryczana, kasza kukurydziana, kasza perłowa, kasza perłowa 
(przetworzona), kasza jęczmienna perłowa (niełuskana), ka-
sza z ziarna pszennego, kasze, kasze spożywcze, konserwo-
wane ziarna pełnego zboża, kukurydza przetworzona, kuku-
rydza przetworzona do spożycia przez ludzi, kuskus, kuskus 
grysik, kuskus kasza, produkty spożywcze z kukurydzy, pro-
dukty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spoży-
cia przez ludzi, przekąski z kukurydzy, przekąski z produktów 
zbożowych, zboża, zboża do żywności do spożycia przez 
ludzi, zboża przetworzone, zboża przetworzone do spożycia 
przez ludzi.

(210) 478630 (220) 2017 11 03
(731) GARDEN PARK DEVELOPMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RED DEVELOPMENT

(531) 26.04.01, 26.05.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
projektów budowlanych, 36 organizowanie wynajmu nieru-
chomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wy-
najem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, zarządza-
nie nieruchomością, 37 budownictwo, 39 wynajmowanie 
miejsc parkingowych.

(210) 478631 (220) 2017 11 03
(731) GARDEN PARK DEVELOPMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RED REAL ESTATE DEVELOPMENT
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
projektów budowlanych, 36 organizowanie wynajmu nieru-
chomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wy-
najem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, zarządza-
nie nieruchomością, 37 budownictwo, 39 wynajmowanie 
miejsc parkingowych.

(210) 478633 (220) 2017 11 04
(731) WOLTYŃSKI ARTUR ARTUREX, Warszawa
(540) PIZZA Z RADOŚCI

(531) 26.03.02, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 pizzerie, usługi barowe, usługi restauracji, 
przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, 
wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem.

(210) 478636 (220) 2017 11 06
(731) TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) NEON

(531) 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 35 reklama, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, usługi marketin-
gowe, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
projektów budowlanych, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie bizne-
su, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi public rela-
tions, 36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-

mi, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 
wynajem powierzchni biurowej, dzierżawa nieruchomości, 
administrowanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe, 
wynajem mieszkań, pobieranie czynszu, wynajem nierucho-
mości, 37 budownictwo, konsultacje budowlane, budownic-
two przemysłowe, budynki biurowe (budownictwo), centra 
handlowe (budownictwo), 39 wynajmowanie garaży, wy-
najmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie maga-
zynów, 42 projektowanie budowlane, projektowanie urba-
nistyczne, usługi architektoniczne, projektowanie dekoracji 
wnętrz.

(210) 478637 (220) 2017 11 06
(731) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) B BROWARY WROCŁAWSKIE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.02, 26.04.18
(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, rekla-
ma telewizyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa, 
reklama za pośrednictwem Internetu, produkcja filmów 
reklamowych, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama 
i promocja), wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wy-
najmowanie nośników reklamowych, przygotowywanie 
reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i uak-
tualnianie materiałów reklamowych i sponsorowanych, pu-
blikowanie. rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
ulotek, prospektów, druków, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, informacja handlowa, 
informowanie o prowadzonej działalności gospodarczej, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, przegląd prasy, usługi marketingowe, badania 
rynkowe w celach handlowych. reklamowych, marketingo-
wych, badania opinii publicznej, badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, organizowanie badań handlowych 
lub reklamowych we wszystkich środkach przekazu, orga-
nizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub 
reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie sprzedażą 
i bazą klientów, usługi dystrybucji materiałów reklamo-
wych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty 
i poczty elektronicznej w celu przyciągnięcia nowych klien-
tów i utrzymania istniejącej bazy klientów, 36 administro-
wanie i zarządzanie nieruchomościami, agencje nierucho-
mości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
dzierżawa, wynajmowanie, sprzedaż: budynków, domów, 
mieszkań. biur, pomieszczeń magazynowych i powierzchni 
użytkowej, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonaw-
cy i inwestora robót ogólnobudowlanych, usługi wyceny 
nieruchomości, usługi wyszukiwania i formalnego przygo-
towania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla 
budownictwa mieszkalnego, usługi doradztwa w zakresie 
zarządzania i administrowania nieruchomościami, usługi 
doradztwa inwestycyjnego, usługi finansowe, ekspertyzy 
oraz analizy finansowe i inwestycyjne, 37 budownictwo, 
prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzinie 
budownictwa, realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami 
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inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygo-
towaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi 
remontowe budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 
oraz budowli, usługi wykończeniowe, naprawy obiektów 
budowlanych, roboty ziemne oraz wodno- inżynieryjne, 
wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, instalowanie 
drzwi i okien, nadzór budowlany, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzew-
czych, rozbiórka obiektów budowlanych, zabezpieczanie 
budynków przed wilgocią, informacja budowlana, izolowa-
nie budynków, tynkowanie.

(210) 478638 (220) 2017 11 06
(731) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) INSTYTUT KULINARNY

(531) 11.01.01, 11.01.04, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 16 druki, broszury, afisze, plakaty, drukowane 
publikacje, katalogi, materiały drukowane, materiały szko-
leniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), prospek-
ty, publikacje reklamowe, publikacje promocyjne, naklej-
ki, nalepki, notesy podręczne, ulotki, kartonowe pudełka 
do pakowania, 35 usługi w zakresie handlu hurtowego 
i detalicznego artykułami spożywczymi, usługi reklamo-
we, marketingowe i promocyjne, organizacja i prowadze-
nie kampanii reklamowych, organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, usługi informacyj-
ne dla konsumentów, pokazy towarów, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, 41 organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie szkoleń w dzie-
dzinie kulinarnej, organizowanie wystaw w celach eduka-
cyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych, pokazy 
(do celów szkoleniowych), organizowanie imprez o charak-
terze edukacyjnym, organizowanie imprez rekreacyjnych, 
43 usługi w zakresie prowadzenia restauracji, restauracje 
oferujące dania na wynos, usługi gastronomiczne, usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi z zakresu cate-
ringu, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność za po-
mocą sieci komputerowej w systemie on-line, usługi przy-
gotowywania dań na zamówienie, usługi obsługi imprez 
kulinarnych.

(210) 478639 (220) 2017 11 06
(731) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) INSTYTUT KULINARNY

(531) 11.01.01, 11.01.04, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 16 druki, broszury, afisze, plakaty, drukowane 
publikacje, katalogi, materiały drukowane, materiały szko-
leniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), prospekty, 
publikacje reklamowe, publikacje promocyjne, naklejki, na-
lepki, notesy podręczne, ulotki, kartonowe pudełka do pako-
wania, 35 usługi w zakresie handlu hurtowego i detalicznego 
artykułami spożywczymi, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne: organizacja i prowadzenie kampanii reklamo-
wych, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, usługi informacyjne dla konsumentów, 
pokazy towarów, dystrybucja i rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, 41 organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, organizowanie szkoleń w dziedzinie kulinarnej, orga-
nizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie 
konkursów edukacyjnych, pokazy (do celów szkoleniowych), 
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym, orga-
nizowanie imprez rekreacyjnych, 43 usługi w zakresie pro-
wadzenia restauracji, restauracje oferujące dania na wynos, 
usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia w żywność i na-
poje, usługi z zakresu cateringu, usługi z zakresu zaopatrywa-
nia w żywność za pomocą sieci komputerowej w systemie 
on-line, usługi przygotowywania dań na zamówienie, usługi 
obsługi imprez kulinarnych.

(210) 478643 (220) 2017 11 06
(731) UKRGOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NIŻYN

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.18
(510), (511) 29 dżemy, fasola w sosie pomidorowym, konfi-
tury, konserwowe warzywa, leczo, marynowane owoce, ma-
rynowane warzywa, olej słonecznikowy do celów spożyw-
czych, owoce konserwowe, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, 
pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty do kromek, pest-
ki słonecznika przetworzone, powidła, przeciery warzywne, 
przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie warzyw, rago-
ut, ratatouille.

(210) 478649 (220) 2017 11 06
(731) FAKRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) cleanAir

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 moskitiery metalowe, 22 markizy z tworzyw 
sztucznych, markizy z materiałów tekstylnych, 24 moskitiery.
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(210) 478650 (220) 2017 11 06
(731) BORZĘCKI WOJCIECH, Głazów
(540) Feast of Fates kosher vodka 7 times distilled exclusive 

vodka based on Purim Legend 40% Alc/Vol (80 
proof) 700 ml Feast of Fates It is a joyful Jewish 
Holiday - the Feast of Fates, which is based on Purim 
Legend. However, it is also a great and wonderful 
legend about the victory of good over evil. In 
the days of the Persian king Xerxes I, the supreme 
official of king - Haman was to set the date 
of the extermination of Jews by drawing lots, aiming 
to kill them all over Persia. However, a young Jewish 
woman - Esther led to the release of her nation from 
oppression and punishment of the persecutors. 
We created an exclusive alcohol – The Feast of Fates 
based on Purim Legend, referring to vintage pre-
war recipes to remind us, during joint feast, not 
only of the Jewish tradition and history but also 
humanity. It is also an incentive for all the people 
to firmly believe in one’s own lucky fate, which 
once saved Jews in Persia DISTILLED & BOTTLED IN 
POLAND exclusivelly for

(531) 01.01.01, 01.01.02, 19.07.02, 20.05.16, 25.01.05, 27.05.01, 
27.07.01

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

(210) 478653 (220) 2017 11 06
(731) HAŁADYN MIROSŁAW MIR-BUD, Zawiercie
(540) Mirosław Haładyn MIR BUD PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01
(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi remontowe i wy-
kończeniowe, usługi instalacyjne, kanalizacyjne, termo-
modernizacyjne i wykończeniowe, naprawy obiektów bu-
dowlanych, restauracji budynków, konserwacji obiektów 

budowlano - mieszkaniowych, roboty ziemne, wykonywa-
nie dróg i nawierzchni, wynajem sprzętu budowlanego, 
modernizacje pomieszczeń, pokrycia dachowe, dociepla-
nie budynków, malowanie elewacji, mycie elewacji metodą 
wysokociśnieniową, odgrzybianie elewacji, izolacje metodą 
natryskową, ocieplanie, usługi dekarskie, usługi stolarskie - 
montaż, izolacje metodą natryskową.

(210) 478661 (220) 2017 11 05
(731) TUREK MARIUSZ, Nowa Wieś
(540) M MARIUSZ TUREK

(531) 24.17.07, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawne związane z negocjacją kon-
traktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywa-
nia dokumentów prawnych.

(210) 478667 (220) 2017 11 06
(731) TBM APS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock
(540) TBM DOM

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 obsługa marketingowa obrotu nieruchomo-
ściami, zarządzanie mieszkaniami, reklamowanie nierucho-
mości mieszkaniowych i komercyjnych, usługi reklamowe 
dotyczące nieruchomości, 36 wycena nieruchomości, wy-
najem nieruchomości, administrowanie nieruchomościa-
mi, zarządzanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe 
(nieruchomości), usługi zarządzania nieruchomościami, 
planowanie inwestycji w nieruchomości, usługi w zakresie 
nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, usługi w zakresie 
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi za-
rządzania nieruchomościami związane z budynkami miesz-
kalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
osiedli mieszkaniowych, agencje mieszkaniowe [mieszkania], 
usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za pro-
wizję, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży 
i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości zwią-
zane z kupnem i sprzedażą budynków, zarządzanie lokalami 
niemieszkalnymi, 37 remont nieruchomości, budowanie nie-
ruchomości, konserwacja nieruchomości, budowa nierucho-
mości mieszkalnych, budowa nieruchomości [budownic-
two], usługi generalnych wykonawców budowlanych, usługi 
budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy 
budynków, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projek-
tów dotyczących nieruchomości, budowa domów, budowa 
budynków mieszkalnych i komercyjnych, 42 planowanie 
budowy nieruchomości, planowanie i projektowanie osiedli 
mieszkaniowych.
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(210) 478668 (220) 2017 11 06
(731) JONIEC MAREK, KUC ŁUKASZ ETRANS WÓZKI 

WIDŁOWE SPÓŁKA CYWILNA, Rybnik
(540) ETRANS WÓZKI WIDŁOWE S.C.
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu lub hurtowni z następu-
jącymi towarami: wózki widłowe, wózki platformowe, wóz-
ki paletowe, spycharki, koparki, ładowarki, części zamienne 
i ogumienie dla powyższych urządzeń, 37 konserwacja i na-
prawy następujących urządzeń: wózki widłowe, wózki plat-
formowe, wózki paletowe, spycharki, ładowarki.

(210) 478670 (220) 2017 11 06
(731) ETRANS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Jawor

(540) ETRANS SERWIS Sp. z o.o. Sp.K
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu lub hurtowni z następu-
jącymi towarami: wózki widłowe, wózki platformowe, wóz-
ki paletowe, spycharki, koparki, ładowarki, części zamienne 
i ogumienie dla powyższych urządzeń, 37 konserwacja i na-
prawy następujących urządzeń: wózki widłowe, wózki plat-
formowe, wózki paletowe, spycharki, koparki, ładowarki.

(210) 478671 (220) 2017 11 06
(731) TBM APS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock
(540) TBM

(531) 26.04.17, 27.05.01
(510), (511) 35 obsługa marketingowa obrotu nieruchomo-
ściami, zarządzanie mieszkaniami, reklamowanie nierucho-
mości mieszkaniowych i komercyjnych, usługi reklamowe 
dotyczące nieruchomości, 36 wycena nieruchomości, wy-
najem nieruchomości, administrowanie nieruchomościa-
mi, zarządzanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe 
(nieruchomości), usługi zarządzania nieruchomościami, 
planowanie inwestycji w nieruchomości, usługi w zakresie 
nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, usługi w zakresie 
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi za-
rządzania nieruchomościami związane z budynkami miesz-
kalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
osiedli mieszkaniowych, agencje mieszkaniowe [mieszkania], 
usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za pro-
wizję, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży 
i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości zwią-
zane z kupnem i sprzedażą budynków, zarządzanie lokalami 
niemieszkalnymi, 37 remont nieruchomości, budowanie nie-
ruchomości, konserwacja nieruchomości, budowa nierucho-
mości mieszkalnych, budowa nieruchomości [budownic-
two], usługi generalnych wykonawców budowlanych, usługi 
budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy 
budynków, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projek-
tów dotyczących nieruchomości, budowa domów, budowa 
budynków mieszkalnych i komercyjnych, 42 planowanie 
budowy nieruchomości, planowanie i projektowanie osiedli 
mieszkaniowych.

(210) 478672 (220) 2017 11 06
(731) KRAJ RYSZARD FIRMA BUDOWLANO-INŻYNIERYJNA 

EKOFIBER-KRAKÓW, Kraków;  
GĄSIORKIEWICZ STANISŁAW FIRMA BUDOWLANO- 
-INŻYNIERYJNA EKOFIBER-KRAKÓW, Kraków

(540) „Ekofiber-Kraków” 
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi 
budowlane i naprawy budynków, usługi izolacyjne, izolowa-
nie budynków, montaż izolacji do budynków, usługi drena-
żowe, nakładanie pokryć powierzchniowych, nakładanie farb 
ochronnych na budynki, nakładanie powłok na budynki, tyn-
kowanie, uszczelnianie budynków, usługi w zakresie nakła-
dania powłok ochronnych na zewnątrz budynków, izolacja 
ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 478676 (220) 2017 11 06
(731) ŻURAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) ŻURAWIE24

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 informacja budowlana, wynajem sprzęt bu-
dowlanego, budownictwo, informacja o najmie sprzętu bu-
dowlanego, instalowanie, konserwacja i naprawa dźwigów, 
instalowanie, konserwacja i naprawa wind, konserwacja 
i naprawa pojazdów, naprawa żurawi [urządzeń], obsługa 
żurawi [urządzeń], odnawianie żurawi [urządzeń], przegląd 
żurawi [urządzeń], udzielanie informacji związanych z napra-
wą żurawi [urządzeń], usługi demontażu, usługi rozbiórkowe, 
wynajem dźwigów, wynajem maszyn, narzędzi i urządzeń 
do użytku w budowie budynków, wynajem żurawi, wyna-
jem żurawi mobilnych, wynajem żurawi wieżowych, wypo-
życzanie samobieżnych platform podnośnych, wypożycza-
nie urządzeń do podnoszenia, 39 czarterowanie dźwigów, 
czarterowanie żurawi [urządzeń], dostarczanie dokumentów, 
dostarczanie dokumentów [do ręki], dostarczanie dokumen-
tów za pomocą środków nieelektronicznych, informacja 
o transporcie, magazynowanie dźwigów, magazynowanie 
żurawi [urządzeń], transport drogowy ładunków, transport 
pojazdów, transport dźwigów, transport żurawi [urządzeń], 
udostępnianie parkingów dla dźwigów, udostępnianie po-
jazdów do wynajmu, udostępnianie urządzeń budowlanych 
do wynajmu, usługi hangarowania dźwigów, usługi informa-
cyjne związane z transportem dźwigów, usługi informacyjne 
związane z transportem żurawi [urządzeń], usługi dźwigów, 
usługi żurawi [urządzeń], wynajem pojazdów.

(210) 478677 (220) 2017 11 06
(731) EA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) EA SYSTEMS
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(531) 27.05.01, 27.01.01, 29.01.15
(510), (511) 9 elektryczne pulpity sterownicze, elektryczne 
skrzynki sterownicze, elektryczne tablice rozdzielcze, insta-
lacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego stero-
wania procesami przemysłowymi, instalacje elektrycznego 
okablowania, komputerowe urządzenia sterujące, obwody 
sterownicze, okablowanie elektryczne, oprogramowanie 
do automatyzacji fabryki, oprogramowanie do sterowania 
procesami przemysłowymi, oprogramowanie do sterowania 
procesami, oprogramowanie przemysłowe, skrzynki przyłą-
czeniowe [elektryczność], skrzynki rozdzielcze elektryczne, 
szafy rozdzielcze [elektryczność], tablice rozdzielcze [elek-
tryczne], tablice sterownicze [elektryczność], urządzenia 
do kontroli przebiegu procesów technologicznych [elektro-
niczne], urządzenia zdalnego sterowania, 37 budowa zakła-
dów przemysłowych, instalacja, konserwacja i naprawa ma-
szyn, instalacja maszyn przemysłowych, instalacja systemów 
oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycz-
nych, instalacja systemów telewizji przemysłowej, instalacja 
urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń oświetlenio-
wych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, kon-
serwacja maszyn przemysłowych, naprawa lub konserwacja 
elektrycznych urządzeń oświetleniowych, naprawa lub kon-
serwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, naprawa lub 
konserwacja maszyn i przyrządów pomiarowych, naprawa 
maszyn przemysłowych, naprawa sprzętu elektrycznego, na-
prawa urządzeń elektrycznych, renowacja instalacji przemy-
słowych, serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, układanie 
kabli, układanie kabli naziemnych, układanie kabli ziemnych, 
usługi konserwacji maszyn, usługi układania przewodów 
elektrycznych, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, 
42 badania przemysłowe obiektów technicznych, doradz-
two techniczne, projektowanie techniczne, projektowanie 
techniczne i doradztwo, studium wykonalności technicznej, 
usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi inżynieryj-
ne w zakresie projektowania maszyn, usługi projektowania 
technicznego wspomaganego komputerowo, usługi w za-
kresie inżynierii elektrycznej, usługi w zakresie projektowania 
technicznego, usługi w zakresie wspomaganego kompute-
rem projektowania i rysunku technicznego, usługi w zakresie 
wspomaganego komputerem projektowania technicznego.

(210) 478682 (220) 2017 11 07
(731) ELEMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielawa
(540) ELEMENT
(510), (511) 6 rury spustowe metalowe, rynny metalowe, 
złączki rur spustowych metalowe, złączki rynien metalowe, 
19 rury spustowe niemetalowe, rynny niemetalowe, 37 usłu-
gi dekarskie, budowa i konserwacja rynien i rur spustowych.

(210) 478685 (220) 2017 11 07
(731) ELEMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielawa
(540) 

(531) 29.01.02, 26.13.25
(510), (511) 6 rury spustowe metalowe, rynny metalowe, 
złączki rur spustowych metalowe, złączki rynien metalowe, 
19 rury spustowe niemetalowe, rynny niemetalowe, 37 usłu-
gi dekarskie, budowa i konserwacja rynien i rur spustowych.

(210) 478689 (220) 2017 11 07
(731) IMERCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swadzim
(540) imercon

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi konstrukcyjne, 
usługi generalnych wykonawców budowlanych - zwłaszcza 
w zakresie budynków użytkowych, zarządzanie projektami 
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków 
- zwłaszcza użytkowych, 42 projektowanie budowlane - 
zwłaszcza w zakresie budynków użytkowych.

(210) 478690 (220) 2017 11 07
(731) JANCZURA RENATA, Warszawa
(540) BUSINESS BEAUTY
(510), (511) 3 środki czyszczące oraz toaletowe: środki wy-
bielające i inne substancje stosowane w praniu, środki czysz-
czenia, polerowania, szorowania, ścierania, mydła, środki per-
fumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji 
włosów, środki do czyszczenia zębów, 44 opieka medyczna, 
usługi higieniczne i kosmetyczne dla ludzi i zwierząt świad-
czone przez pojedyncze osoby lub placówki, usługi związa-
ne z rolnictwem, ogrodnictwem, leśnictwem.

(210) 478692 (220) 2017 11 07
(731) WĄTROBA DARIUSZ W&G, Lisowice
(540) GALAKSI Style & Fashion

(531) 26.01.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 25 odzież i obuwie, 35 usługi w zakresie handlu 
i usługi informacyjne dla konsumentów oraz sprzedaż odzie-
ży i obuwia w sklepach tradycyjnych i internetowych, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi w zakresie de-
talicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi handlu deta-
licznego w zakresie akcesoriów mody, usługi w zakresie skle-
pów detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy.

(210) 478696 (220) 2017 11 07
(731) KRAKOWSKIE FORUM KULTURY, Kraków
(540) Krakowskie Miniatury Teatralne
(510), (511) 41 wystawianie spektakli na żywo, organizowa-
nie widowisk (impresariat).
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(210) 478697 (220) 2017 11 07
(731) GARBOWSKI MACIEJ PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO HANDLOWE PNEUMOT, Opole
(540) PNEUMOT

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w za-
kresie części samochodowych, 37 obsługa i naprawa samo-
chodów, naprawa samochodów na drodze, konserwacja lub 
naprawa pojazdów samochodowych, kontrola samocho-
dów i ich części przed konserwacją i naprawą.

(210) 478702 (220) 2017 11 07
(731) BIURO RACHUNKOWE RACH-MISTRZ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Suwałki

(540) Biuro Rachunkowe RACH - MISTRZ

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 36 usługi rachunkowo-księgowe, analizy finan-
sowe, doradztwo podatkowe.

(210) 478703 (220) 2017 11 08
(731) Hotels.com, LP, Dallas, US
(540) Hotels.com Oczywisty wybór

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, do żeglu-
gi morskiej, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, 
optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, do spraw-
dzania (nadzorowania), do ratownictwa i do nauczania, 
aparatura i urządzenia do przewodzenia, przełączania, 
przekształcania, gromadzenia, regulowania lub sterowania 
przepływu energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, 
przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magne-
tyczne nośniki danydi, płyty gramofonowe, płyty kompak-
towe, płyty DVD oraz inne cyfrowe nośniki do nagrywania 
danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych mone-
tami, kasy rejestrujące, kalkulatory, sprzęt do przetwarzania 
danych, komputery, oprogramowanie, gaśnice, oprogramo-
wanie komputerowe do uzyskiwania dostępu do informacji 

i dokonywania rezerwacji w dziedzinie podróży, transportu, 
zakwaterowania oraz do programów lojalnościowych dla 
klientów i programów premiujących klientów związanych 
z wcześniej wymienionymi dziedzinami, oprogramowanie 
komputerowe dla urządzeń mobilnych do uzyskiwania do-
stępu do informacji i dokonywania rezerwacji w dziedzinie 
podróży, transportu, zakwaterowania oraz do programów 
lojalnościowych dla klientów i programów premiujących 
klientów związanych z wcześniej wymienionymi dziedzina-
mi, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, orga-
nizowanie podróży i usługi biur podróży, mianowicie doko-
nywanie rezerwacji transportu oraz dostarczanie informacji 
dotyczących podróży i dostarczanie informacji o podróży 
przez sieci komputerowe, globalne sieci komunikacyjne i sie-
ci komórkowe, obsługa klienta, mianowicie dostarczanie po-
twierdzeń rezerwacji transportu za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
tymczasowe zakwaterowanie, usługi agencji turystycznych, 
a mianowicie dokonywanie rezerwacji zakwaterowania 
tymczasowego, udostępnianie informacji o usługach tym-
czasowego zakwaterowania, dokonywanie rezerwacji tym-
czasowego zakwaterowania oraz dostarczanie informacji 
o zakwaterowaniu przez sieci komputerowe, globalne sieci 
komunikacji komputerowej i sieci komórkowe, obsługa klien-
ta, mianowicie potwierdzanie rezerwacji zakwaterowania 
tymczasowego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

(210) 478708 (220) 2017 11 08
(731) ZWIĄZEK PRACODAWCÓW KRAJOWA RADA 

GASTRONOMII I CATERINGU, Warszawa
(540) ZP HoReCa

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, 
książki, plakaty, kalendarze, w tym również o tematyce spo-
żywczej, przemysłu spożywczego, 35 doradztwo w zakre-
sie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, 
reklama, usługi w zakresie informacji dotyczącej sprzedaży 
i marketingu, usługi agencji reklamowych z wykorzystaniem 
wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych 
i multimedialnych, organizacja wystaw, targów, kongresów, 
konferencji, szkoleń i konkursów w celach marketingowych 
i handlowych, w tym również dotyczących problematyki 
gospodarki żywnościowej, badanie rynku i opinii publicznej 
w zakresie przemysłu spożywczego, zarządzanie hotelami, 
41 usługi filmowe, audiowizualne, multimedialne, wydaw-
nicze, fotograficzne, organizowanie konkursów, seminariów, 
konferencji i kongresów o tematyce przewodniej nowocze-
snego przemysłu żywnościowego, organizowanie wystaw 
i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, koncertów 
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, imprez kultural-
nych, imprez sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenia, do-
radztwo zawodowe w zakresie edukacji i kształcenia, w tym 
również w zakresie przemysłu spożywczego, 42 badania, 
analizy i ekspertyzy techniczne, chemiczne, biologiczne, 
bakteriologiczne, w dziedzinie mechaniki i działania przemy-
słu spożywczego, doradztwo w zakresie ochrony środowi-
ska, wdrażania osiągnięć postępu technologicznego, kontro-
la jakości, 45 Doradztwo w zakresie własności intelektualnej..
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(210) 478717 (220) 2017 11 08
(731) STANIECKI KSAWERY PANDA, Warszawa
(540) NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE  

Zapiekanki u Pandy

(531) 03.01.15, 03.01.16, 26.01.15, 01.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 pieczywo, zapiekanki.

(210) 478718 (220) 2017 11 08
(731) URSAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) URSA GO BIUROWE REWOLUCJE

(531) 26.05.18, 26.05.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 szkolenia pracowników w związku z obsługą 
biura, porady w zakresie edukacji lub kształcenia zawodowe-
go pracowników.

(210) 478724 (220) 2017 11 08
(731) SCANVET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skiereszewo
(540) AuriCeum
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i leki weterynaryjne.

(210) 478727 (220) 2017 11 08
(731) VOGEL MARCIN LEGOV, Poznań
(540) LAURELLA
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 478730 (220) 2017 11 08
(731) DAJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) Cooknij to! W ZDROWYM STYLU

(531) 26.11.01, 26.11.08, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 8 sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], widel-
ce, sztućce, czerpaki [narzędzia ręczne], szpikulce do lodu, 
szczypce do cukru, srebro stołowe [noże, widelce i łyżki], łyż-
ki [chochle do win], noże, tasaki do siekania mięsa [ręczne], 
21 patelnie, garnki kuchenne, garnki, czajniki nieelektryczne, 

dzbanki, sitka do zaparzania herbaty, spodeczki, czajniczki 
do herbaty, przykrycia na czajniczek, karafki, młynki do użyt-
ku domowego, ręczne, młynki do pieprzu, ręczne, termosy, 
ruszty [kuchenne], grille [kuchenne], elementy podtrzymują-
ce ruszt, rękawice do grilla, rękawice do piekarnika, rękawice 
kuchenne, deski do krojenia do kuchni, kufle na piwo, kubki, 
naczynia szklane do napojów, szklane naczynia do picia, za-
stawa stołowa inna niż noże, widelce i łyżki, serwisy do kawy 
[zastawa stołowa], serwisy do herbaty, przybory do użytku 
w gospodarstwie domowym, pojemniki do użytku domo-
wego lub kuchennego, serwisy [zastawy stołowe], tace 
do użytku domowego, miseczki, wyroby szklane codzien-
nego użytku, filiżanki, talerze, czajniki nieelektryczne, słoiki, 
porcelana, wyroby garncarskie, wyroby ceramiczne dla go-
spodarstwa domowego, ozdoby z porcelany, kosze na śmie-
ci, szczotki do mycia naczyń, wodne aparaty do czyszczenia 
jamy ustnej, pojemniki na wykałaczki, termoizolacyjne po-
jemniki na żywność, narzędzia do czyszczenia, ręczne.

(210) 478734 (220) 2017 11 08
(731) STACHYRA JOLANTA UNITRON COMPUTER, Lublin
(540) UROUTE

(531) 27.05.01, 26.11.12
(510), (511) 9 urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lo-
kalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne i akcesoria 
do nich, elektroniczne urządzenia nawigacyjne GPS i akceso-
ria do nich, oprogramowanie do systemów nawigacyjnych 
GPS, urządzenia do rejestrowania obrazu do pojazdów i ak-
cesoria do nich, smartfony i akcesoria do nich.

(210) 478740 (220) 2017 11 09
(731) BIAŁY AGNIESZKA ELTEE GROUP, Warszawa
(540) Vagaru
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje 
komputerowe do pobrania, dane zapisane elektronicznie, 
e-booki, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, edu-
kacyjne programy komputerowe dla dzieci, interaktywne 
oprogramowanie komputerowe, magnetyczne nośniki pro-
gramów, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych pu-
blikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 
oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie kompute-
rowe, oprogramowanie multimedialne, oprogramowanie 
multimedialne zapisane na płytach CD-ROM, oprogramo-
wanie rzeczywistości wirtualnej, programy komputerowe 
do celów edukacji, programy komputerowe do pobrania, 
publikacje elektroniczne, urządzenia do tłumaczenia języ-
ków obcych, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
16 broszury, certyfikaty drukowane, drukowane foldery in-
formacyjne, drukowane materiały edukacyjne, instrukcje 
obsługi programów komputerowych, książki, materiały pi-
śmienne i wyposażenie edukacyjne, papier, plakaty reklamo-
we, podręczniki, publikacje edukacyjne, publikacje promo-
cyjne, publikacje reklamowe, reklamy drukowane, słowniki, 
szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, teczki konferen-
cyjne, ulotki, ulotki reklamowe, 38 nadawanie treści audio-
wizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, 
transmisja danych przez Internet, udostępnianie instalacji 
telekomunikacyjnych do celów edukacyjnych, zapewnianie 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, 41 naucza-
nie, kształcenie, edukacja językowa, elektroniczna publikacja 
tekstów i druków innych niż reklamowe, w Internecie, kursy 
językowe, nauczanie języków obcych, nauczanie wyrów-
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nawcze w zakresie języka, organizacja kursów językowych, 
organizowanie indywidualnej nauki języków, publikowanie 
elektroniczne, świadczenie usług w zakresie szkół i kursów 
językowych, tłumaczenia językowe, udostępnianie publikacji 
elektronicznych, usługi edukacyjne związane z nauką języ-
ków obcych, zapewnianie kursów edukacyjnych, zapewnia-
nie kursów językowych, zapewnianie kursów szkoleniowych 
on-line, 42 certyfikacja usług edukacyjnych, elektroniczne 
przechowywanie cyfrowych plików audio, elektroniczne 
przechowywanie cyfrowych plików wideo, elektroniczne 
przechowywanie fotografii cyfrowych, elektroniczne prze-
chowywanie obrazów cyfrowych, elektroniczne przechowy-
wanie plików i dokumenty, infrastruktura jako usługa (iaaS), 
instalacje oprogramowania komputerowego, interaktywne 
usługi hostingowe umożliwiające użytkownikom publiko-
wanie i dzielenie się swoimi treściami i obrazami w trybie 
on-line, oprogramowanie jako usługa [SaaS], wypożyczanie 
oprogramowanie komputerowego, platforma jako usługa 
[PaaS], programowanie oprogramowania edukacyjnego, 
przechowywanie danych elektronicznych, przechowywanie 
danych on-line, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania komputerowego on-line, nie do pobrania, 
do tłumaczenia języków, wypożyczanie oprogramowania 
użytkowego.

(210) 478742 (220) 2017 11 09
(731) KWE AB ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) KWE

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.12, 26.01.18, 24.15.13, 29.01.15
(510), (511) 7 agregaty kogeneracyjne (w tym zwłaszcza 
agregaty na biogaz i gaz ziemny) oraz ich części, generato-
ry elektryczności, głowice cylindrów do silników, kable ste-
rownicze do maszyn i silników, łańcuchy napędowe inne niż 
do pojazdów lądowych, łoża silnika inne niż do pojazdów 
lądowych, mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów 
lądowych, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, 
narzędzia [części maszyn], obudowy [części maszyn], osłony 
maszyn, paski klinowe do silników, pasy do silników, pompy 
[części maszyn lub silników], regulatory ciśnienia [części ma-
szyn], regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników 
i silników elektrycznych, silniki napędowe inne niż do po-
jazdów lądowych, silniki, inne niż do pojazdów lądowych, 
turbosprężarki, urządzenia przeciw zanieczyszczeniom 
do silników, wały napędowe, inne niż do pojazdów lądo-
wych, wtryskiwacze paliwa do silników, 9 aparatura do kon-
trolowania temperatury, baterie elektryczne, elektryczne 
urządzenia pomiarowe, instalacje elektryczne do zdalnego 
sterowania procesami przemysłowymi, interfejsy kompute-
rowe, liczniki, pulpity rozdzielcze [elektryczność], urządze-
nia do analizy gazu, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, 
urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia elektryczne 
do zdalnego zapłonu, urządzenia monitorujące, elektryczne, 
wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia 
w zaworach, 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności polegającej na wytwarzaniu ciepła 
i energii elektrycznej (kogeneracji), promocja i pośrednictwo 

w sprzedaży agregatów kogeneracyjnych (w tym zwłaszcza: 
na biogaz i gaz ziemny) oraz ich części dla osób trzecich, wy-
najmowanie urządzeń, 37 instalacja, konserwacja, naprawa 
i serwisowanie urządzeń - w tym zwłaszcza agregatów koge-
neracyjnych oraz związanych z nimi instalacji oraz aparatury, 
42 doradztwo w zakresie oszczędności energii, kalibrowanie 
[pomiary], kontrola jakości, monitoring systemów kompu-
terowych przy użyciu dostępu zdalnego, opracowywanie 
projektów technicznych, usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii, usługi inżynieryjne.

(210) 478743 (220) 2017 11 09
(731) HIGH TECHNOLOGY GLASS POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bydgoszcz

(540) HTG So Polish So Smart

(531) 24.13.24, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 szkło.

(210) 478744 (220) 2017 11 09
(731) BON APETITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) Bon Apetito

(531) 27.05.01, 02.09.01, 26.11.08
(510), (511) 43 usługi dotyczące restauracji, barów przeką-
skowych, kawiarni, kantyn oraz sieci barów szybkiej obsługi, 
usługi z zakresu kateringu, usługi z zakresu zaopatrywania 
w żywność na zamówienie za pomocą sieci komputerowej 
w systemie on-line, obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem.

(210) 478745 (220) 2017 11 09
(731) MADEJ WRÓBEL MARKETING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Ruda Śląska

(540) All Natural MADEJ WRÓBEL RODZINNA TRADYCJA 
OD 1992

(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.07.01, 26.11.08, 26.11.12, 08.05.01, 
08.05.03, 08.05.25

(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, drób, dziczyzna 
i ich przetwory, wyroby wędliniarskie, wędliny wieprzowe 
i mieszane z mięsem drobiowym, wołowym i dziczyzną, wę-
dliny drobiowe, kiełbasy, mielonki, galarety, wędzonki.



Nr  ZT51/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 81

(210) 478749 (220) 2017 11 09
(731) JASTEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) EKO-WERY
(510), (511) 7 przegrzewacze [kotły], kotły maszynowe [pa-
rowe], kotły parowe [części maszyn], kotły parowe do pro-
dukcji pary [części maszyn], kotły parowe do wytwarzania 
prądu, inne niż przeznaczone do pojazdów lądowych, 
osprzęt kotłów maszynowych, 11 kotły, kotły paleniskowe, 
kotły grzewcze, kotły do mięsa, kotły wody gorącej, kotły 
do pralni, kotły do instalacji grzewczych, kotły do central-
nego ogrzewania, urządzenia zasilające kotły grzewcze, 
kotły gazowe do centralnego ogrzewania, kotły gazowe 
do ogrzewania wody, kotły jako części instalacji centralne-
go ogrzewania, kotły do spalania w złożu fluidalnym, kotły 
parowe, inne niż części maszyn, kotły gazowe do zaopa-
trywania domu w ciepłą wodę, gazowe kotły kominkowe 
do centralnego ogrzewania w domu, gazowe kotły komin-
kowe do domowych instalacji ciepłej wody, kotły parowe 
do wytwarzania pary (inne niż części maszyn), urządzenia 
grzewcze, urządzenia wytwarzające ciepło, palniki do in-
stalacji grzewczych, palniki do paliw stałych, 37 konserwa-
cja lub naprawa palników, czyszczenie i naprawa kotłów, 
konserwacja i naprawa palników, instalowanie i naprawa 
pieców, 40 wyrób kotłów, wypożyczanie urządzeń grzew-
czych, wypożyczanie kotłów.

(210) 478756 (220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) GERVITAL
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosme-
tyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn 
do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, 
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, 
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego 
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodo-
ryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa 
cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, anty-
septyczny ałun po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, 
jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzideł-
ka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje 
do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosme-
tyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne 
preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy 
kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększa-
jące, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, pre-
paraty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda la-
wendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycz-
nych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki 
kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów 
perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycz-
nych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy 
do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, 
batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko 
preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, 
leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, pre-
paraty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, her-
bata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki 
przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki 
nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów 
leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciw-

bólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, 
tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetycz-
na do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukier-
ki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody 
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farma-
ceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farma-
ceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata od-
chudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne 
chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska 
w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kap-
sułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne 
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farma-
ceutycznych, środki uśmierzające.

(210) 478759 (220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) LIVISLIM
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, my-
dła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun 
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowa-
ny w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole 
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania 
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla 
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kre-
my wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, eks-
trakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, 
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, 
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny za-
pachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek 
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki prze-
ciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekar-
stwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje 
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mi-
neralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu-
tycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne 
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow-
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, 
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku far-
maceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceu-
tycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza-
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci 
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
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farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki 
uśmierzające.

(210) 478767 (220) 2017 11 09
(731) PUZYREWSKI PIOTR BIURO KONSTRUKCYJNE 

PUZYREWSKI, Gdańsk
(540) BKP KONSTRUKTORZY
(510), (511) 42 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji, 
usługi projektowania konstrukcji tymczasowych, przegląd 
wadliwych konstrukcji, doradztwo w zakresie projektowania 
konstrukcyjnego, usługi inspekcyjne w zakresie konstrukcji 
podwodnych, projektowanie konstrukcji, rysowanie kon-
strukcji, projektowanie działań zaradczych w celu usunięcia 
wad w konstrukcjach, projektowanie budowlane, projek-
towanie budowli lądowych i wodnych, opracowywanie 
projektów technicznych do projektów budowlanych, opra-
cowywanie projektów budowlanych, analiza zachowania 
konstrukcji budynków, analiza zachowania struktury mate-
riałów budowlanych, badania dotyczące budynków, kontrola 
jakości ukończonych budynków, ekspertyzy budowlane.

(210) 478778 (220) 2017 11 09
(731) ODO 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DOKTOR RODO
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 42 usłu-
gi w zakresie technologii informacyjnych, 45 usługi prawne.

(210) 478779 (220) 2017 11 09
(731) MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Warszawa
(540) t Warszawski Transport Publiczny

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 automaty biletowe, 39 transport.

(210) 478785 (220) 2017 11 09
(731) MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Warszawa
(540) t

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.01
(510), (511) 9 automaty biletowe, 39 transport.

(210) 478795 (220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) HYDROSLIM
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosme-

tyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn 
do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, 
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, 
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego 
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodo-
ryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa 
cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, anty-
septyczny ałun po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, 
jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzideł-
ka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje 
do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosme-
tyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne 
preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy 
kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększa-
jące, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, pre-
paraty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda la-
wendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycz-
nych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki 
kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów 
perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycz-
nych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy 
do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, 
batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko 
preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, 
leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, pre-
paraty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, her-
bata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki 
przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki 
nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów 
leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciw-
bólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, 
tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetycz-
na do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukier-
ki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody 
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farma-
ceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farma-
ceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata od-
chudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne 
chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska 
w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kap-
sułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne 
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farma-
ceutycznych, środki uśmierzające.

(210) 478797 (220) 2017 11 09
(731) WINTERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duszniki Zdrój
(540) WINTERPOL
(510), (511) 12 wyciągi narciarskie, instalacje transportujące 
[wyciągi narciarskie], orczyki do wyciągów orczykowych, 
41 szkoły narciarskie, udostępnianie stoków narciarskich, 
wypożyczanie sprzętu narciarskiego, usługi rekreacyjne 
dotyczące narciarstwa, usługi szkoleniowe w dziedzinie 
narciarstwa, udostępnianie obiektów i sprzętu narciarskie-
go, zapewnianie obiektów sportowych na potrzeby nar-
ciarstwa, udostępnianie obiektów i sprzętu do narciarstwa, 
43 usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, hotelowe usłu-
gi kateringowe, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, 
usługi restauracji hotelowych, usługi hoteli i moteli, usłu-
gi restauracyjne świadczone przez hotele, hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
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pensjonaty, domy gościnne, usługi restauracyjne, restaura-
cje z grillem, usługi restauracji hotelowych, restauracje dla 
turystów.

(210) 478800 (220) 2017 11 09
(731) ARKANA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

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

(210) 478808 (220) 2017 11 09
(731) GUŚCIORA PIOTR MEXON, Milanówek
(540) mexon MEXON-PERFUME.EU

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 perfumy.

(210) 478809 (220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) Avitt
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, my-
dła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny płyn 
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowa-
ny w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole 
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania 
sztucznych włosów, maseczki, kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla 
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kre-
my wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, eks-
trakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, 
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, 
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny za-
pachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych mleko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek 
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki prze-
ciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekar-
stwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje 
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mi-
neralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu-

tycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne 
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow-
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, 
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku far-
maceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceu-
tycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza-
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci 
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki 
uśmierzające.

(210) 478810 (220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) Hydrotinn
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, my-
dła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny płyn 
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowa-
ny w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole 
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania 
sztucznych włosów, maseczki, kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla 
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kre-
my wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, eks-
trakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, 
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, 
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny za-
pachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych mleko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek 
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki prze-
ciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekar-
stwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje 
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mi-
neralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu-
tycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne 
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow-
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, 
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku far-
maceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceu-
tycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza-
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci 
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
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farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki 
uśmierzające.

(210) 478855 (220) 2017 11 13
(731) VIREGO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) VIREGO
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności 
konsumenta, administrowanie programami dla osób często 
podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji handlo-
wej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywa-
nie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności 
gospodarczej, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w za-
kresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura po-
średnictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo-
wych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, 
fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom, punkty informacji konsumenckiej, impresa-
riat w działalności artystycznej, indeksowanie stron interne-
towych w celach handlowych lub reklamowych, informacja 
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie 
dokumentacji z komputerowych baz danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, maszynopisanie, negocjowanie i rozli-
czanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowa-
nie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, 
obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV 
dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trze-
cich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wy-
szukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja po-
kazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [do-
radztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamo-
wych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsię-
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, poszukiwania 
w zakresie patronatu, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamo-
wych, produkcja programów typu telezakupy, projektowanie 
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu se-
lekcji personelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie 
zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, re-
klama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama 
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja 
personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indek-
sów informacji do celów handlowych lub reklamowych, spo-
rządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, 
stenografia, systematyzacja danych w komputerowych ba-
zach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobec-
nych abonentów], telemarketing, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospo-
darczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji 
importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi ekspertów 

w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, 
usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego doty-
czące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów pry-
watnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 
usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakre-
sie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 
usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu 
prasy, usługi sekretarskie, usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porówny-
wania cen, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, 
wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem 
fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynaj-
mowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie 
materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w za-
kresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 
zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refimdacji 
w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospo-
darczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 admini-
strowanie domami czynszowymi, agencje kredytowe, agen-
cje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności, analizy 
finansowe, bankowość hipoteczna, bankowość online, de-
pozyty kosztowności, doradztwo w sprawach finansowych, 
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo 
w zakresie długów, dzierżawa gospodarstw rolnych, emisja 
bonów wartościowych, emisja czeków podróżnych, emi-
sja kart kredytowych, faktoring, finansowa wycena drewna 
na pniu, finansowe izby rozrachunkowe, fundusze inwesty-
cyjne wzajemne, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, han-
del walutami i wymiana walut, informacja o ubezpieczeniach, 
informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapi-
tałowe, leasing finansowy, maklerstwo, notowania giełdowe, 
organizacja zbiórek, organizowanie finansowania projektów 
budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, po-
bieranie czynszu, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie 
akcjami i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję 
dwutlenku węgla, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, po-
życzki, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart 
debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomo-
cą kart kredytowych, sponsorowanie finansowe, szacowanie 
kosztów naprawy [wycena finansowa], transakcje finansowe, 
transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie 
informacji finansowych za pośrednictwem strony interneto-
wej, udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych 
osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, usługi ak-
tuarialne, usługi banków oszczędnościowych, usługi depo-
zytów sejfowych, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, 
usługi finansowania, usługi funduszy zapomogowych, usługi 
gwarancyjne, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, 
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, usługi ubez-
pieczeniowe, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, we-
ryfikacja czeków, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena 
dzieł sztuki, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, 
nieruchomości], wynajem biur do coworkingu, wynajem 
mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie finan-
sami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji 
w imieniu osób trzecich, zarządzanie nieruchomością, zbiórki 
funduszy na cele dobroczynne.



Nr  ZT51/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 85

(210) 478866 (220) 2017 11 13
(731) ARKANA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) Reti Peel
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry.

(210) 478872 (220) 2017 11 13
(731) TURCZA MAREK KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH, 

Poznań
(540)  § TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

(531) 20.07.02, 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 
handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenc-
kiej], informacja o działalności gospodarczej, negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, ne-
gocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
45 badania prawne, doradztwo w zakresie własności inte-
lektualnej, mediacje, monitorowanie praw własności inte-
lektualnej do celów doradztwa prawnego, sprawy sporne 
(usługi pomocy w -), usługi alternatywnego rozwiązywania 
sporów, usługi arbitrażowe, usługi prawne związane z nego-
cjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przy-
gotowywania dokumentów prawnych, zarządzanie prawami 
autorskimi.

(210) 478874 (220) 2017 11 13
(731) SOLIPIWKO KATARZYNA RADIW, Wrocław
(540) BROWAR SOLIPIWKO

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 32 piwo.

(210) 478876 (220) 2017 11 13
(731) JOYREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) enjoy food & life

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, informacja o eduka-
cji, organizowanie i prowadzenie forów z udziałem osób, 
organizowanie i prowadzenie kolokwii, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, or-
ganizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów (szkolenia), usługi trenerskie, 
43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, stołówki, usługi barowe, usługi restauracyjne.

(210) 478877 (220) 2017 11 13
(731) ĆWIEK MONIKA KANCELARIA PRAWNA M&C, 

Warszawa
(540) NELOLAND
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do prze-
twarzania danych, komputery, programy komputerowe, 
urządzenia do gaszenia ognia, 16 papier i karton, druki, 
materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kle-
je do celów biurowych lub domowych, materiały dla arty-
stów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy 
(z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcz-
nego, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabaw-
ki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 
31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetwo-
rzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, naturalne 
rośliny i kwiaty, żywe zwierzęta, karma dla zwierząt, słód, 
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bez-
alkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne 
preparaty do produkcji napojów, 39 transport, pakowanie 
i składowanie towarów, organizowanie podróży, 41 naucza-
nie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 
42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich pro-
jektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projek-
towanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania kom-
puterowego, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
tymczasowe zakwaterowanie, 44 usługi medyczne, usługi 
weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi 
i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem 
i leśnictwem.

(210) 478880 (220) 2017 11 13
(731) ZWOLIŃSKA KORBIELA BARBARA PRYWATNE 

OGNISKO ARTYSTYCZNE PRELUDIUM, Zawada
(540) Preludium
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(531) 22.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie muzyki, zapewnianie muzyki 
na żywo, rozrywka z udziałem muzyki, usługi edukacyjne 
w zakresie muzyki, szkolenia z zakresu rozumienia muzyki, 
udzielanie informacji w dziedzinie muzyki, usługi w zakresie 
komponowania muzyki, nauczanie muzyki za pomocą kur-
sów korespondencyjnych, publikowanie książek z nutowym 
zapisem muzyki, kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki 
i rozrywki, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie 
nagrywania muzyki.

(210) 478881 (220) 2017 11 13
(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem, NL
(540) DULUX REDESIGN
(510), (511) 2 farby, powłoki, pokosty i lakiery, rozcieńczal-
niki, substancje barwiące, wszystkie jako dodatki do farb, 
pokostów i lakierów, środki zapobiegające korozji i zabezpie-
czające drewno, preparaty gruntujące (w formie farb), bejce 
do drewna.

(210) 478882 (220) 2017 11 13
(731) GUŚCIORA PIOTR MEXON, Milanówek
(540) MEXON
(510), (511) 3 perfumy.

(210) 478891 (220) 2017 11 13
(731) FUNDACJA SIEPOMAGA, Poznań
(540) Razem wielką mamy MOC!

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały introligatorskie, fotograficzne, pi-
śmiennicze, szkoleniowe i instruktażowe, opakowania papie-
rowe, czcionki drukarskie, matryce, przybory biurowe, gazety, 
czasopisma, książki, magazyny, komiksy, albumy, almanachy, 
podręczniki, biuletyny, mapy, karty muzyczne z życzeniami, 
wydawnictwa muzyczne (publikacje), afisze, plakaty, fotogra-
fie, katalogi, nalepki, naklejki: artykuły piśmiennicze, kalenda-
rze, 24 tekstylne flagi i proporce, 25 obuwie, nakrycia głowy, 
odzież: t-shirty z krótkim rękawem, 35 doradztwo, konsul-
tacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, udostępnianie powierzchni reklamowej, 
czasu reklamowego i mediów, udostępnianie powierzchni 
reklamowej w serwisach internetowych, usługi związane 
z promocją reklamą i marketingiem działalności organizacji 
pozarządowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji dla organizacji pozarządo-
wych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji w zakresie gromadzenia funduszy 
na cele charytatywne, usługi reklamy, marketingu i promocji 
w sieci Internet, usługi w zakresie reklamy prasowej, radiowej, 
telewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów 
i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych 
nośników informacji, prowadzenie kompleksowych kampa-
nii reklamowych, tworzenie, wydawanie i dystrybucja mate-
riałów promocyjno - reklamowych, także katalogów oraz ga-
dżetów reklamowych jak koszulki, kubki, organizacja targów 
i wystaw reklamowych, 36 zbiórki funduszy na cele chary-
tatywne, organizacja zbiórek charytatywnych, gromadzenie 

funduszy na cele charytatywne poprzez sprzedaż znaczków 
charytatywnych, gromadzenie funduszy na cele charytatyw-
ne przez portal internetowy, gromadzenie funduszy na cele 
charytatywne przez zbiórki do puszek umieszczanych 
w miejscach publicznych, organizowanie i prowadzenie 
zbiórek funduszy na cele charytatywne za pośrednictwem 
portalu internetowego, 41 działalność wydawnicza, usługi 
kształcenia oraz organizowanie i prowadzenie konkursów, 
konferencji, seminariów i szkoleń.

(210) 478895 (220) 2017 11 13
(731) SENDERSKA MARIA, Kraków
(540) MARGIT
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 478896 (220) 2017 11 13
(731) POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI, 

Warszawa
(540) PIIT

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalnością gospodarczą, prace 
biurowe, handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom [punkty informacji konsumenckiej], 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organi-
zowanie i prowadzenie kolokwiów, konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów, publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe, 42 badania oraz usługi naukowe i tech-
niczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi 
badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzę-
tu i oprogramowania, usługi inżynierów lub naukowców 
w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów 
na polu naukowym i technologicznym (w tym doradztwo 
technologiczne).

(210) 478897 (220) 2017 11 13
(731) MURADYAN NAREK, MURADYAN KHOSROV MACLAB 

SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) MacLab

(531) 26.04.01, 26.04.11, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, baterie 
elektryczne, drukarki komputerowe, dyski kompaktowe (CD-
-ROM -y), dzwonki do pobierania do telefonów komórko-
wych, elektroniczne pióra (ekranopisy),elektroniczne tablice 
wyświetlające, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, etui 
na smartfony, folie ochronne dostosowane do smartfonów, 
folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, 
głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty (złącza elek-
tryczne), interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, 
interfejsy komputerowe, kable elektryczne, klawiatury kom-
puterowe, komputery, komputery (macbook), komputery 
przenośne (podręczne), ładowarki do baterii, mikroproceso-
ry, modemy, monitory (programy komputerowe), monitory 
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(sprzęt komputerowy), napędy dysków do komputera, okula-
ry 3D, okulary inteligentne, optyczne nośniki danych, pamięci 
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, paski do telefonów 
komórkowych, pokrowce do komputerów kieszonkowych 
(PDA), pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, po-
krowce na smart fony, słuchawki zakładane na głowę, słu-
chawki telefoniczne, smartfony, sprzęt komputerowy, sprzęt 
peryferyjny do komputerów, tablety, telefoniczne urządze-
nia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony 
komórkowe, torby do noszenia komputerów, urządzenia 
systemu GPS, zegarki inteligentne, zestawy do korzystania 
z telefonu bez użycia rąk, zestawy na głowę do rzeczywisto-
ści wirtualnej, zmieniacze automatyczne (jukebox) do kom-
puterów, 37 informacja o naprawach, naprawa telefonów, 
instalowanie i naprawa urządzeń elektronicznych, instalowa-
nie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, napra-
wa zegarków elektronicznych, usługi serwisowe w zakresie 
naprawy sprzętu komputerowego oraz smartfonów marki 
iPhone, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowe-
go, instalacja oprogramowania komputerowego, odbloko-
wywanie telefonów komórkowych, odzyskiwanie danych 
komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii 
komputerowej.

(210) 478899 (220) 2017 11 13
(731) KUC KRZYSZTOF FIRMA REKLAMOWA KUC, Kraków
(540) OSTOJA

(531) 03.07.16, 03.07.21, 03.07.24, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.14

(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, badania w dziedzinie działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, analiza kosztów, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, reklama, wynajmowanie nośników 
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, or-
ganizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub 
reklamowych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych, usługi związane z przenoszeniem 
przedsiębiorstw, zarządzanie hotelami, 36 zarządzanie nie-
ruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z lokalami do handlu detalicznego, administrowanie 
nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie majątku nieru-
chomego, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nie-
ruchomości, wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie 
mieszkań, wynajmowanie powierzchni biurowej, doradztwo 
w zakresie zakupu, wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości, 
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 
pobieranie czynszów, pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z centrami handlowymi, usługi developerskie w zakresie 
organizowania, finansowania oraz zarządzania przedsięwzię-
ciami związanymi ze wznoszeniem nieruchomości, usługi 
finansowe, usługi finansowe związane z nieruchomościami, 
organizowanie inwestycji, tworzenie funduszy inwestycyj-
nych, inwestycje związane z nieruchomościami, inwestycje 
kapitałowe, finansowanie inwestycji, w tym inwestycji budo-

wanych, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, sponso-
rowanie finansowe, wyceny finansowe, zarządzanie finansa-
mi, doradztwo w zakresie finansów i inwestycji finansowych, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi w zakresie gwarancji 
i zabezpieczeń finansowych, 37 usługi budowlane w zakresie 
wznoszenia obiektów biurowych, mieszkalnych oraz handlo-
wych, usługi napraw oraz konserwacji budynków biurowych, 
mieszkalnych oraz handlowych, nadzór budowany, doradz-
two inżynieryjne w zakresie budownictwa, informacja bu-
dowlana, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn 
i urządzeń biurowych, instalowanie i naprawa telefonów, 
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowa-
nie i naprawa wind, instalowanie i naprawy alarmów prze-
ciwwłamaniowych, instalowanie oraz naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji alarmowych 
przeciwpożarowych, instalowanie oraz naprawa instalacji 
hydraulicznych, elektrycznych oraz centralnego ogrzewa-
nia, usługi porządkowe, usługi sprzątania biur, mieszkań oraz 
obiektów handlowych.

(210) 478901 (220) 2017 11 13
(731) KUC KRZYSZTOF FIRMA REKLAMOWA KUC, Kraków
(540) HARMONIA
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, badania w dziedzinie działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, analiza kosztów, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, reklama, wynajmowanie nośników 
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, or-
ganizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub 
reklamowych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych, usługi związane z przenoszeniem 
przedsiębiorstw, zarządzanie hotelami, 36 zarządzanie nie-
ruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z lokalami do handlu detalicznego, administrowanie 
nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie majątku nieru-
chomego, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nie-
ruchomości, wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie 
mieszkań, wynajmowanie powierzchni biurowej, doradztwo 
w zakresie zakupu, wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości, 
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 
pobieranie czynszów, pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z centrami handlowymi, usługi developerskie w zakresie 
organizowania, finansowania oraz zarządzania przedsięwzię-
ciami związanymi ze wznoszeniem nieruchomości, usługi 
finansowe, usługi finansowe związane z nieruchomościami, 
organizowanie inwestycji, tworzenie funduszy inwestycyj-
nych, inwestycje związane z nieruchomościami, inwestycje 
kapitałowe, finansowanie inwestycji, w tym inwestycji budo-
wanych, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, sponso-
rowanie finansowe, wyceny finansowe, zarządzanie finansa-
mi, doradztwo w zakresie finansów i inwestycji finansowych, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi w zakresie gwarancji 
i zabezpieczeń finansowych, 37 usługi budowlane w zakresie 
wznoszenia obiektów biurowych, mieszkalnych oraz handlo-
wych, usługi napraw oraz konserwacji budynków biurowych, 
mieszkalnych oraz handlowych, nadzór budowany, doradz-
two inżynieryjne w zakresie budownictwa, informacja bu-
dowlana, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn 
i urządzeń biurowych, instalowanie i naprawa telefonów, 
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowa-
nie i naprawa wind, instalowanie i naprawy alarmów prze-
ciwwłamaniowych, instalowanie oraz naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji alarmowych 
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przeciwpożarowych, instalowanie oraz naprawa instalacji 
hydraulicznych, elektrycznych oraz centralnego ogrzewa-
nia, usługi porządkowe, usługi sprzątania biur, mieszkań oraz 
obiektów handlowych.

(210) 478902 (220) 2017 11 13
(731) KUC KRZYSZTOF FIRMA REKLAMOWA KUC, Kraków
(540) OSTOJA GALERIA HANDLOWA

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, badania w dziedzinie działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, analiza kosztów, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, reklama, wynajmowanie nośników 
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, or-
ganizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub 
reklamowych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych, usługi związane z przenoszeniem 
przedsiębiorstw, zarządzanie hotelami, 36 zarządzanie nie-
ruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z lokalami do handlu detalicznego, administrowanie 
nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie majątku nieru-
chomego, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nie-
ruchomości, wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie 
mieszkań, wynajmowanie powierzchni biurowej, doradztwo 
w zakresie zakupu, wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości, 
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 
pobieranie czynszów, pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z centrami handlowymi, usługi developerskie w zakresie 
organizowania, finansowania oraz zarządzania przedsięwzię-
ciami związanymi ze wznoszeniem nieruchomości, usługi 
finansowe, usługi finansowe związane z nieruchomościami, 
organizowanie inwestycji, tworzenie funduszy inwestycyj-
nych, inwestycje związane z nieruchomościami, inwestycje 
kapitałowe, finansowanie inwestycji, w tym inwestycji budo-
wanych, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, sponso-
rowanie finansowe, wyceny finansowe, zarządzanie finansa-
mi, doradztwo w zakresie finansów i inwestycji finansowych, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi w zakresie gwarancji 
i zabezpieczeń finansowych, 37 usługi budowlane w zakresie 
wznoszenia obiektów biurowych, mieszkalnych oraz handlo-
wych, usługi napraw oraz konserwacji budynków biurowych, 
mieszkalnych oraz handlowych, nadzór budowany, doradz-
two inżynieryjne w zakresie budownictwa, informacja bu-
dowlana, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn 
i urządzeń biurowych, instalowanie i naprawa telefonów, 
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowa-
nie i naprawa wind, instalowanie i naprawy alarmów prze-
ciwwłamaniowych, instalowanie oraz naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji alarmowych 
przeciwpożarowych, instalowanie oraz naprawa instalacji 
hydraulicznych, elektrycznych oraz centralnego ogrzewa-
nia, usługi porządkowe, usługi sprzątania biur, mieszkań oraz 
obiektów handlowych.

(210) 478903 (220) 2017 11 13
(731) KUC KRZYSZTOF FIRMA REKLAMOWA KUC, Kraków
(540) harmonia GALERIA

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, badania w dziedzinie działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, analiza kosztów, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, reklama, wynajmowanie nośników 
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, or-
ganizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub 
reklamowych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych, usługi związane z przenoszeniem 
przedsiębiorstw, zarządzanie hotelami, 36 zarządzanie nie-
ruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z lokalami do handlu detalicznego, administrowanie 
nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie majątku nieru-
chomego, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nie-
ruchomości, wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie 
mieszkań, wynajmowanie powierzchni biurowej, doradztwo 
w zakresie zakupu, wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości, 
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 
pobieranie czynszów, pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z centrami handlowymi, usługi developerskie w zakresie 
organizowania, finansowania oraz zarządzania przedsięwzię-
ciami związanymi ze wznoszeniem nieruchomości, usługi 
finansowe, usługi finansowe związane z nieruchomościami, 
organizowanie inwestycji, tworzenie funduszy inwestycyj-
nych, inwestycje związane z nieruchomościami, inwestycje 
kapitałowe, finansowanie inwestycji, w tym inwestycji budo-
wanych, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, sponso-
rowanie finansowe, wyceny finansowe, zarządzanie finansa-
mi, doradztwo w zakresie finansów i inwestycji finansowych, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi w zakresie gwarancji 
i zabezpieczeń finansowych, 37 usługi budowlane w zakresie 
wznoszenia obiektów biurowych, mieszkalnych oraz handlo-
wych, usługi napraw oraz konserwacji budynków biurowych, 
mieszkalnych oraz handlowych, nadzór budowany, doradz-
two inżynieryjne w zakresie budownictwa, informacja bu-
dowlana, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn 
i urządzeń biurowych, instalowanie i naprawa telefonów, 
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowa-
nie i naprawa wind, instalowanie i naprawy alarmów prze-
ciwwłamaniowych, instalowanie oraz naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji alarmowych 
przeciwpożarowych, instalowanie oraz naprawa instalacji 
hydraulicznych, elektrycznych oraz centralnego ogrzewa-
nia, usługi porządkowe, usługi sprzątania biur, mieszkań oraz 
obiektów handlowych.
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(210) 478907 (220) 2017 11 13
(731) ADVENA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) advena
(510), (511) 35 doradztwo księgowe w zakresie podatków, 
doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań po-
datkowych, księgowość i rachunkowość, księgowość i pro-
wadzenie ksiąg, księgowanie kosztów, prowadzenie księ-
gowości przedsiębiorstwa, rachunkowość, w szczególności 
księgowość, skomputeryzowana księgowość, usługi bizne-
sowe biegłych księgowych, usługi w zakresie księgowości 
i rachunkowości, usługi księgowe na potrzeby fuzji i prze-
jęć, usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, 
usługi księgowe w zakresie funduszy emerytalnych, usługi 
konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej.

(210) 478909 (220) 2017 11 13
(731) ADVENA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Advena.pl
(510), (511) 35 doradztwo księgowe w zakresie podatków, 
doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań po-
datkowych, księgowość i rachunkowość, księgowość i pro-
wadzenie ksiąg, księgowanie kosztów, prowadzenie księ-
gowości przedsiębiorstwa, rachunkowość, w szczególności 
księgowość, skomputeryzowana księgowość, usługi bizne-
sowe biegłych księgowych, usługi w zakresie księgowości 
i rachunkowości, usługi księgowe na potrzeby fuzji i prze-
jęć, usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, 
usługi księgowe w zakresie funduszy emerytalnych, usługi 
konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej.

(210) 478913 (220) 2017 11 13
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) SARTESTA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje 
przystosowane do celów medycznych, suplementy diety dla 
ludzi.

(210) 478925 (220) 2017 11 14
(731) HAPPYPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) BitBuy
(510), (511) 36 usługi kantorów, wymiana walut.

(210) 478932 (220) 2017 11 14
(731) BWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaczernie
(540) LASOWIAK
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 478938 (220) 2017 11 14
(731) BROOKLYN ONZ 2013 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) BROOKLYN
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, bary 
szybkiej obsługi, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, restauracje samoobsługo-
we, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi restauracyjne, 
usługi barowe, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, doradztwo kulinarne, organizowanie przyjęć, usłu-
gi pensjonatów, domów gościnnych, hoteli, puby, usługi ba-
rów piwnych, usługi cateringu, wynajmowanie sal na posie-
dzenia, przygotowanie żywności i napojów na zamówienie 
oraz ich dostawa.

(210) 478941 (220) 2017 11 14
(731) CROSS TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ACRO
(510), (511) 39 wypożyczanie środków transportu.

(210) 478943 (220) 2017 11 14
(731) TELEVISION FOOD NETWORK, G.P., New York, US
(540) FOOD NETWORK
(510), (511) 38 transmisja programów telewizyjnych, trans-
misja danych, głosu, audio, wideo, obrazów, fotografii, plików 
multimedialnych, usługi transmisyjne, mianowicie dystrybu-
cja treści audiowizualnych za pośrednictwem telewizji, sieci 
bezprzewodowych, szerokopasmowych, światłowodowych, 
kablowych, usług łączności satelitarnej, radiowej, transmisji 
strumieniowej globalnej sieci komputerowej i sieci danych, 
usługi transmisji strumieniowej materiałów dźwiękowych 
i treści wizualnych, usługi mediów mobilnych w postaci elek-
tronicznej transmisji treści rozrywkowych, świadczenie usług 
on-line w zakresie tablic ogłoszeń i forów do przesyłania 
wiadomości między użytkownikami, usługi transmisji wideo 
na żądanie, transmisja programów telewizyjnych na urzą-
dzeniach mobilnych, bezprzewodowy transfer danych 
za pośrednictwem cyfrowej telefonii komórkowej, usługi wy-
syłania wideo, interaktywne usługi wideo-tekstowe, komuni-
kacja za pośrednictwem blogów online, usługi komunikacji 
bezprzewodowej, mianowicie transmisja programów tele-
wizyjnych i treści audiowizualnych na urządzenia mobilne, 
41 usługi edukacyjne i rozrywkowe, produkcja programów 
telewizyjnych, zapewnianie nieprzerwanie prowadzonych 
programów rozpowszechnianych za pośrednictwem róż-
nych platform poprzez wiele rodzajów mediów transmisyj-
nych, udostępnianie nagrań dźwiękowych oraz wizualnych, 
nie do pobrania, zapewnianie informacji o imprezach roz-
rywkowych innym osobom dotyczących programów roz-
rywkowych, usługi loterii i zakładów pieniężnych, produkcja 
i prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, konkursów, 
zawodów, gier, ceremonii wręczenia nagród, kursów instruk-
tażowych i wystaw, udostępnianie gier wideo online.

(210) 478956 (220) 2017 11 14
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) MAD QUEEN
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, dżin, 
napoje alkoholowe z dodatkiem dżinu, napoje na bazie dżinu.
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WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
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1 468412, 474496, 476520, 476521

2 478881

3 459590, 472241, 472323, 474947, 475710, 475714, 475719, 475721, 475792, 477340, 477582, 477587, 477622, 
477878, 477938, 477939, 478338, 478553, 478690, 478756, 478759, 478795, 478800, 478808, 478809, 478810, 
478866, 478882

4 477878, 478371

5 459590, 469795, 472323, 473472, 474947, 475408, 475418, 475710, 475714, 475719, 475721, 476070, 476072, 
476428, 477117, 477329, 477340, 477582, 477584, 477587, 477916, 477918, 478256, 478457, 478724, 478756, 
478759, 478795, 478809, 478810, 478913

6 471860, 475129, 477878, 478186, 478418, 478454, 478649, 478682, 478685

7 475493, 476643, 477637, 478313, 478418, 478742, 478749

8 475493, 478730

9 465951, 468412, 469915, 469917, 469918, 469961, 474423, 475105, 475569, 475900, 476670, 476706, 477518, 
477519, 477591, 477630, 477637, 477696, 478224, 478255, 478266, 478316, 478524, 478576, 478628, 478677, 
478703, 478734, 478740, 478742, 478778, 478779, 478785, 478877, 478897

10 459590, 464806, 465135, 475710, 475714, 475719, 475721

11 468412, 470399, 475493, 477637, 477878, 478224, 478255, 478306, 478749

12 473577, 476643, 478797

13 474423

14 475493, 478255

16 464130, 465951, 466913, 471640, 475170, 475640, 476670, 477350, 477475, 477591, 477652, 477653, 477656, 
477676, 477878, 478316, 478317, 478576, 478638, 478639, 478708, 478740, 478877, 478891

17 468412

18 465135, 477790, 478255, 478337

19 475129, 476017, 477350, 478371, 478579, 478580, 478584, 478682, 478685, 478743

20 465135, 470852, 475518, 476017, 476493, 477398, 478264, 478371, 478610, 478612

21 465135, 475493, 477652, 477653, 477656, 477676, 477878, 478730

22 470852, 478649

24 475372, 475373, 475374, 475493, 477117, 478398, 478649, 478891

25 464806, 465951, 474318, 475408, 475418, 475502, 475640, 476706, 477117, 477572, 477613, 477630, 477652, 
477653, 477656, 477676, 477790, 477929, 478280, 478317, 478337, 478398, 478576, 478589, 478619, 478692, 
478727, 478877, 478891

26 477948, 477952, 478264

28 465135, 471640, 473287, 478398, 478877

29 456148, 464706, 469795, 473472, 474034, 474035, 475449, 475471, 475501, 476038, 476633, 477340, 477783, 
477799, 477830, 477843, 478298, 478299, 478615, 478627, 478629, 478643, 478745

30 456148, 466887, 469795, 472441, 473472, 475408, 475418, 475501, 477340, 477372, 477374, 477375, 477415, 
477507, 477799, 478060, 478615, 478616, 478627, 478629, 478717

31 469795, 472265, 477948, 477952, 478264, 478298, 478299, 478877

32 466887, 469795, 473795, 474034, 474035, 475408, 475412, 475418, 475484, 475659, 477584, 478874, 478877

33 474139, 475501, 475525, 475527, 478018, 478019, 478020, 478278, 478315, 478650, 478932, 478956

34 471617, 477637
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35 456148, 465951, 466913, 469783, 469787, 469795, 469915, 469917, 469918, 469961, 470399, 471640, 472265, 
472441, 474285, 474496, 475129, 475372, 475373, 475374, 475408, 475418, 475461, 475518, 476001, 476019, 
476039, 476485, 476486, 476508, 476670, 476674, 476718, 477340, 477350, 477415, 477475, 477572, 477591, 
477622, 477637, 477652, 477653, 477656, 477674, 477676, 477689, 477743, 477790, 477799, 477916, 477918, 
477938, 477939, 477948, 477952, 478025, 478280, 478317, 478338, 478383, 478523, 478547, 478562, 478574, 
478576, 478610, 478612, 478628, 478630, 478631, 478636, 478637, 478638, 478639, 478667, 478668, 478670, 
478671, 478692, 478697, 478708, 478742, 478778, 478855, 478872, 478891, 478896, 478899, 478901, 478902, 
478903, 478907, 478909

36 474496, 475448, 475884, 476039, 476375, 476377, 476508, 476670, 476676, 477350, 477475, 477518, 477519, 
477591, 477652, 477653, 477656, 477674, 477676, 477689, 477790, 478574, 478596, 478598, 478630, 478631, 
478636, 478637, 478667, 478671, 478702, 478855, 478891, 478899, 478901, 478902, 478903, 478925

37 473891, 474496, 475129, 475461, 475518, 476054, 476097, 476676, 477350, 477674, 477743, 478224, 478313, 
478324, 478574, 478630, 478631, 478636, 478637, 478653, 478667, 478668, 478670, 478671, 478672, 478676, 
478677, 478682, 478685, 478689, 478697, 478742, 478749, 478897, 478899, 478901, 478902, 478903

38 465951, 469915, 469917, 469918, 469961, 475170, 476001, 476508, 476670, 477518, 477519, 477591, 478025, 
478576, 478740, 478943

39 470571, 475448, 475518, 476676, 476718, 477350, 477356, 477652, 477653, 477656, 477676, 477852, 477948, 
477952, 478523, 478630, 478631, 478636, 478676, 478703, 478779, 478785, 478877, 478941

40 475518, 476670, 478299, 478418, 478545, 478627, 478749

41 465951, 469783, 469787, 469915, 469917, 469918, 469993, 474496, 474947, 475170, 475456, 475518, 475640, 
476001, 476039, 476095, 476670, 476718, 477026, 477514, 477516, 477591, 477630, 477652, 477653, 477656, 
477676, 477909, 477916, 477918, 477932, 478003, 478025, 478317, 478523, 478562, 478576, 478610, 478612, 
478628, 478638, 478639, 478696, 478708, 478718, 478740, 478797, 478876, 478877, 478880, 478891, 478896, 
478943

42 465951, 468412, 474496, 474947, 475105, 475372, 475373, 475374, 475461, 475518, 475569, 475884, 475900, 
476097, 476670, 477350, 477398, 477591, 477689, 477743, 477948, 477952, 478025, 478224, 478266, 478317, 
478338, 478371, 478547, 478562, 478576, 478628, 478636, 478667, 478671, 478677, 478689, 478708, 478740, 
478742, 478767, 478778, 478877, 478896, 478897

43 469783, 469787, 472441, 474221, 474756, 476485, 476486, 476718, 477129, 477314, 477332, 477402, 477652, 
477653, 477656, 477674, 477676, 477799, 477852, 477909, 477932, 478029, 478033, 478060, 478298, 478308, 
478574, 478627, 478633, 478638, 478639, 478703, 478744, 478797, 478876, 478877, 478895, 478938

44 472265, 473287, 474947, 477026, 477350, 478298, 478299, 478338, 478690, 478877

45 465951, 469915, 469917, 469918, 474496, 475105, 476508, 476670, 477350, 477591, 477652, 477653, 477656, 
477676, 477790, 478266, 478576, 478628, 478661, 478708, 478778, 478872
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

§ TURCZA Kancelaria Radców Prawnych 478872

#Suplementuję Świadomie 477916

„Ekofiber-Kraków”  478672

„MAMY GRAMY !!!” 478003

1996 C.K. BROWAR 473795

24 GODZINY ONLINE.PL 476001

AA MILLION KISSES 477582

AA Ready For Perfect Skin 477587

ACRO 478941

ADALIFT 478457

advena 478907

Advena.pl 478909

alkopoligamia 477630

All Natural MADEJ WRÓBEL  
RODZINNA TRADYCJA OD 1992 478745

ALTKOM SOFTWARE & CONSULTING 478628

AMBITION 475493

ANNA ZARADNA WIELE CI OSZCZĘDZI! 477878

Aotoria 478589

Arkana Reti Fusion 478800

AuriCeum 478724

Avitt 478809

B BROWARY WROCŁAWSKIE 478637

B 476375

Bailamos RODZINNA SZKOŁA TAŃCA 476095

be FIRST 474318

BEFSZTYK.pl od 1994 478627

beinsured 478598

beinsured.pl 478596

BERRY mouse 478264

Biovista 476428

bitbay 476377

BitBuy 478925

Biuro Rachunkowe RACH - MISTRZ 478702

BKP KONSTRUKTORZY 478767

Bling 478547

Bon Apetito 478744

Bona Vita 476070

BonaVita 476072

BROOKLYN 478938

BROWAR SOLIPIWKO 478874

BrünBërg 478255

BUSINESS BEAUTY 478690

Buxa 464806

CALIFORNIA Blue 475792

CARRYLOVE.PL 478610

carrylove.pl 478612

CARSED 476676

ceba baby 465135

CHOCOLATE HILLS 477415

CHOCOTALE 472441

Chrobry Królewski Skarbiec 1827 478019

Chrobry Szlachetny 478018

city kebab 476485

cleanAir 478649

CNT 476643

Computer Alliance 475461

Cooknij to! W ZDROWYM STYLU 478730

COSH KOMFORTOWA ATMOSFERA 470399

cr 477674

Cukiernia WADOWICE 478060

Curry King Restauracja Indyjska 477314

CZESKI FILM BABIČKA RADZI:  
SKOMPONUJ SWÓJ DESER! 456148

D3 + K2 Osteocard 477329

dokrates 475105

DOKTOR RODO 478778

DOLINA BARYCZY 472265

DUCH DOBREJ ZABAWY 475527

DULUX REDESIGN 478881

DUUUŻE PUZZLE 471640

DZIKI  Z NATURY 477830

DZIKI Z NATURY 477843

E ELAB EDUCATION LABORATORY 475456

EA SYSTEMS 478677

ECCELLENTE 477507

Eco Tatry Hotel holiday & spa 474221

ecoinwest 476054

EKO-WERY 478749

ELEKTROBUDOWA S.C. Andrzej Kowalski  
Ryszard Kowalski 476097

ELEMENT 478682

ELFIKI 477909

ELFIKI 477932

ELIKSIR MIŁOŚCI ŚWIEŻO WYCISKANY  
SOK 100% jeżyna truskawka banan 
mleko kokosowe jabłko czarny sezam  
WSTRZĄŚNIJ PRZED WYPICIEM SPORTFOOD  
MY GOTUJEMY, TY ĆWICZYSZ! POLSKIE  
OWOCE I WARZYWA 474034

EMEL 477572
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enjoy food & life 478876

EPP FACILITY MANAGEMENT 477653

EPP FACILITY MANAGEMENT 477676

EPP PROPERTY MANAGEMENT 477652

EPP PROPERTY MANAGEMENT 477656

epruf 477475

EST 1997 PAN KURCZAK 477402

ETRANS SERWIS Sp. z o.o. Sp.K 478670

ETRANS WÓZKI WIDŁOWE S.C. 478668

EVOX 477637

Fabryka Zimna 473891

FALENTY CATERING 477852

FAMAD F Paczków 478313

Feast of Fates kosher vodka 7 times distilled  
exclusive vodka based on Purim Legend  
40% Alc/Vol (80 proof) 700 ml Feast of Fates 
 It is a joyful Jewish Holiday - the Feast  
of Fates, which is based on Purim Legend.  
However, it is also a great and wonderful  
legend about the victory of good over evil.  
In the days of the Persian king Xerxes I,  
the supreme official of king - Haman was  
to set the date of the extermination of Jews  
by drawing lots, aiming to kill them all over  
Persia. However, a young Jewish woman  
- Esther led to the release of her nation from  
oppression and punishment 
 of the persecutors. We created an exclusive  
alcohol – The Feast of Fates based on Purim 
 Legend, referring to vintage pre-war recipes  
to remind us, during joint feast, not only  
of the Jewish tradition and history but also  
humanity. It is also an incentive for all  
the people to firmly believe in one’s own  
lucky fate, which once saved Jews in Persia  
DISTILLED & BOTTLED IN POLAND  
exclusivelly for 478650

FILIPEK 476493

FITWOMAN 475418

FITWOMEN 475408

FLIS Happy MOKA COFFEE WAFERS FLIS  
Happy 477374

FLIS Happy ORO CARAMEL WAFERS FLIS  
Happy 477375

FLIS Happy ORO CARAMEL WAFERS 477372

FOOD NETWORK 478943

FORMUŁA UNLIMITED 469961

FOX MET 478186

Fungostop 459590

G 475640

GALAKSI Style & Fashion 478692

GDAŃSKI OXFORD 478574

GEONET 478524

GERVITAL 478756

GIGAWATT ENERGY DRINK 475659

Głodny WILK RESTAURANT & PUB 478308

Gold fm 465951

golden line 471617

GolfinPoland.eu 470571

harmonia GALERIA 478903

HARMONIA 478901

HERDADE DAS ROMEIRAS 476633

Horeca 475372

HORSE HORSELOVER 466913

HOTEL APART 474756

Hotels.com Oczywisty wybór 478703

HTG So Polish So Smart 478743

HULAKULA ROZRYWKOWE 
 CENTRUM MIASTA 469787

HULAKULA 469783

HURRICANE PRO+ 476521

HURRICANE SOIL PRO+ 476520

HYDROSLIM 478795

Hydrotinn 478810

Idea Bank 477591

ideal kuchnie 477398

idę na pole 478280

imercon 478689

IMPEROLL 470852

ING ING BANK HIPOTECZNY 477689

INSTYTUT KULINARNY 478638

INSTYTUT KULINARNY 478639

INTENSIVE east 474285

INTERNATIONAL CLINICAL  
and AESTHETIC TRICHOLOGY ASSOCIATION  
icata 474947

KASZETKA BONDUELLE 478615

KASZETKA 478629

KAYAK MANIA 478523

KLINKIERO 478584

Krakowskie Miniatury Teatralne 478696

Królewski Skarbiec 1827 478020

KWE 478742

LAND CARRIER 473577

LASOWIAK 478932

LAURELLA 478727

LENIWA RODZINA 477799

LIGA BEMOWSKA 478317

likeTHAI 476486

LIVISLIM 478759

LOGON 475900

LORR & MEN FASHION 477613

M MARIUSZ TUREK 478661

M 474496

MacLab 478897

MAD QUEEN 478956

Manzana 478337
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MARGIT 478895

Mazurskie Słoiki 466887

meblopłyt plus 476017

melo radio 478576

mexon MEXON-PERFUME.EU 478808

MEXON 478882

MiKS 478454

MILITARY 475373

Miło. Mi 478033

MIODULA AWANGARDA 474139

Mirosław Haładyn MIR BUD  
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE 478653

MK SZPROTY WĘDZONE W OLEJU 475471

mks_vir 478266

moltobene.eu 475518

MORFOLOGIA PRZYWÓDZTWA 477516

MORFOLOGIA SPRZEDAŻY 477514

muzago 469918

muzogo 469917

NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE  
Zapiekanki u Pandy 478717

NELOLAND 478877

NEON 478636

NEVER EVER KAC 477584

nimm2 Śmiejżelki Sokki SłodkiSad STORCK 478616

NIP Inspektor 475569

NIŻYN 478643

NOWO Hucianka 475412

nowyadres 476039

opieka farmaceutyczna 469993

ORGAJA 469795

ORTIS 478545

OSIEDLE MIESZKANIOWE PORT ŻERAŃ 477350

OSTOJA GALERIA HANDLOWA 478902

OSTOJA 478899

outriders 478025

OWOCOWY RAJ 475484

P PRAWDA 478371

PALACE Jan Klemens   
DUCH DOBREJ ZABAWY 475525

PALU salonsystem 472241

PEII 475884

PERFECT 6 471860

PIERSIÓWKA 477783

PIIT 478896

PIZZA Z RADOŚCI 478633

Play Ubezpieczenia 477519

plusmusic 469915

PNEUMOT 478697

Polwater 468412

Preludium 478880

ravelo 478383

Razem wielką mamy MOC! 478891

RED DEVELOPMENT 478630

RED REAL ESTATE DEVELOPMENT 478631

Reti Peel 478866

rodzicowo 476019

RUSSIAN SHICK RS VODKA 478278

Salvi COMPRESSION 477117

sanit-plast SZCZYTNO 478306

SARSA 475170

SARTESTA 478913

serwisant.pl it 477743

Sikatris 472323

Skin Re-Lift 478256

Slimroll 473287

Słodki Bez 478029

Smacznego Chusteczka Odświeżająca,  
Nawilżająca, Perfumowana 478553

SMOLIN FISH 478299

SOKOŁÓW Dla Całej Rodziny SZYNKA  
Świąteczna Na wyjątkowe okazje  
Wesołych Świąt ŻYCZY SOKOŁÓW 464706

SPEDYCJA bt BOTRANS 475448

Stolica Kwiatów 477952

stolicakwiatow 477948

Stomatologia Biologiczna Dr Nasterska 477026

STONO 478579

STROP ZESPOLONY GĘSTOŻEBROWY VECTOR 475129

STRUCTURE AND ENVIRONMENT 464130

supliiv 477918

SW 478418

SWEET HOME 475374

SZUMISIE 478398

t Warszawski Transport Publiczny 478779

t 478785

TABULO 478580

Taheebo esencja natury 473472

TBM DOM 478667

TBM 478671

textra 477356

THE BRIDGE 477129

THE DARK 478315

TOSSI 478619

TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE Herbitussin  
GARDŁO 475714

TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE Herbitussin  
KASZEL I GARDŁO 475719

TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE Herbitussin 
MIÓD I CYTRYNA 475721

TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE Herbitussin  
TYMIANEK I PODBIAŁ 475710

TRANSLEGIS 478316

TRIGGER STICK 474423
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TRY NATURE 477340

UNIWERSYTET ŁÓDZKI 476670

Upiększalnia 478338

UROUTE 478734

URSA GO BIUROWE REWOLUCJE 478718

Vagaru 478740

Valentini 476706

viadomo 476508

VIREGO 478855

W Wierzynek 1364 ROYAL CHOCOLATE  
WORKSHOP 475501

wczasywycieczki.pl 476718

WHITEBERRY 478562

WIECZNA MŁODOŚĆ ŚWIEŻO WYCISKANY  
SOK 100% 24h ogórek + jabłko +  
seler + jarmuż szpinak pietruszka  
WSTRZĄŚNIJ PRZED WYPICIEM SPORTFOOD  
MY GOTUJEMY, TY ĆWICZYSZ! POLSKIE 
OWOCE I WARZYWA 474035

WINTERPOL 478797

wizje miasta 478224

wroc.love 477790

X MUSIC 477696

XWIDE EXTRA WIDE 475502

YouTech CHEMICALS INOVATIVE TRUST  
SOLUTIONS 477938

YOUTECH 477939

z góralskiej Spiżarni 475449

ZARZĄD DÓBR SMOLIN od 1887 roku 478298

ZDROWO ZMROŻONE 476038

zekar 477622

Zielony SKLEP 476674

ZP HoReCa 478708

ŻURAWIE24 478676



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.

833093 MODERN CHARME 
(2017 10 19)

3

1039950 URBAN SPIRIT (2017 10 19) 3
1081227 BEAST (2017 10 19) 3
1228358 Red Bull (2017 11 13)

CFE: 27.05.17 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 
30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 42, 44, 45
1337134 ESTRADE (2017 03 30) 3
1377117 HQ EMSTAR THE PRINT STAR by Embatex 

(2017 07 06, 2017 03 14)
CFE: 01.01.01, 26.01.19, 27.05.02, 29.01.14 2

1377127 URBANTIGER (2017 08 08, 2017 02 21)
CFE: 03.01.04 9, 14, 16, 21, 28, 35

1377179 MANZWINE (2017 05 30, 2016 12 29)
CFE: 11.03.02, 26.02.07 33

1377191 QZMTOY (2017 09 18)
CFE: 04.05.21, 27.05.01 28

1377195 HD (2017 09 18)
CFE: 01.05.01, 01.13.01, 
24.15.01, 28.03.00

6

1377201 THT (2017 09 18) 7
1377290 WE ARE THE WORLD WE CREATE 

(2017 09 21, 2017 04 18)
33

1377305 METSBOARD (2017 05 31, 2017 04 26) 16
1377328 OX odamax (2017 08 16)

CFE: 27.05.10, 29.01.13 39, 41, 43
1377343 LA TRUCHA (2017 07 18) 33
1377373 annwa (2017 09 13)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 11
1377422 HAILIDE (2017 09 18)

CFE: 27.05.01 23
1377423 RIGORER (2017 09 18)

CFE: 21.03.21, 28.03.00 25
1377429 MOJITO (2017 09 28)

CFE: 27.05.11 3
1377441 STARCASINO (2017 09 08, 

2017 03 15)
9, 41, 42

1377490 KETEVAN (2017 09 26, 2017 08 08) 33
1377492 JOHANN FRANCK 

(2017 10 13)
30, 35, 43

1377545 ROYAL DUTCH Tulip Oil (2017 05 23)
CFE: 05.05.03, 26.07.25, 29.01.04 1, 3, 5

1377557 BOLE (2017 06 13)
CFE: 27.01.01, 27.05.01 7

1377559 h The Human Safety Net  
(2017 04 28, 2016 11 18)
CFE: 26.01.03, 27.05.01, 
29.01.01

16, 25, 35, 36, 41, 44

1377579 POLARIS (2017 06 07, 2016 12 08) 12, 28
1377621 DKC (2017 09 12, 2017 07 06)

CFE: 26.07.05, 29.01.12 6
1377642 ERVAN (2017 09 25)

CFE: 01.01.01 11
1377712 sto express STO GLOBAL (2017 09 25)

CFE: 26.04.04, 26.11.01, 28.03.00 39
1377729 Testotenson (2017 10 20) 5
1377730 Testotens (2017 10 20) 5
1377731 Testotonic (2017 10 20) 5
1377732 Testovigor (2017 10 20) 5
1377733 Testone (2017 10 23) 5
1377734 ALTON AIR SPRINGS (2017 04 25)

CFE: 27.05.10, 29.01.12 12, 17
1377756 R & B (2017 09 18)

CFE: 24.17.25, 27.05.01, 
28.03.00, 29.01.14

43

1377836 YAEL SONIA (2017 10 09) 14
1377891 GARVIRP (2017 03 10)

CFE: 26.01.18, 27.05.10 25
1377909 CLIFF (2017 09 20, 2017 04 26) 12, 39
1377927 Astenor (2017 09 08) 5
1377964 RAPID (2017 06 05, 

2016 12 16)
4, 35, 37, 39, 43

1377983 POWER DAYS (2017 08 10) 16, 35, 41
1377987 Kerafenac (2017 10 27, 2017 09 27) 5
1378006 Aznauri (2017 10 11) 33
1378007 ICA (2017 09 25, 2017 09 20) 2
1378023 CINDI (2017 09 18) 11
1378040 URights (2017 02 15, 2017 01 10)

CFE: 04.05.21, 20.05.25, 
26.01.16, 26.11.13

9, 35, 36, 38, 
41, 42, 45



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

1  1228358, 1377545 

2  1228358, 1377117, 1378007 

3  833093, 1039950, 1081227, 1228358, 1337134, 1377429, 1377545 

4  1228358, 1377964 

5  1228358, 1377545, 1377729, 1377730, 1377731, 1377732, 1377733,
 1377927, 1377987 

6  1228358, 1377195, 1377621 

7  1228358, 1377201, 1377557 

8  1228358 

9  1228358, 1377127, 1377441, 1378040 

10  1228358 

11  1228358, 1377373, 1377642, 1378023 

12  1228358, 1377579, 1377734, 1377909 

13  1228358 

14  1228358, 1377127, 1377836 

15  1228358 

16  1228358, 1377127, 1377305, 1377559, 1377983 

17  1228358, 1377734 

18  1228358 

19  1228358 

20  1228358 

21  1228358, 1377127 

22  1228358 

23  1228358, 1377422 

24  1228358 

25  1377423, 1377559, 1377891 

26  1228358 

27  1228358 

28  1377127, 1377191, 1377579 

29  1228358 

30  1228358, 1377492 

31  1228358 

33  1228358, 1377179, 1377290, 1377343, 1377490, 1378006 

34  1228358 

35  1228358, 1377127, 1377492, 1377559, 1377964, 1377983, 1378040 

36  1228358, 1377559, 1378040 

37  1228358, 1377964 

38  1228358, 1378040 

39  1228358, 1377328, 1377712, 1377909, 1377964 
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40  1228358 

41  1377328, 1377441, 1377559, 1377983, 1378040 

42  1228358, 1377441, 1378040 

43  1377328, 1377492, 1377756, 1377964 

44  1228358, 1377559 

45  1228358, 1378040



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.

472226 Beauty Pie Limited
2017 10 24 3, 10, 21

469486 AS-Arbeitsschutz GmbH
2017 11 07 9

473652 Societe des Produits Nestle
2017 11 30 3, 5

473804 SOCIETE COOPERATIVE GRAUPEMENTS D 
ACHATS DES CENTRES LECLERC
2017 11 28 16, 35

473805 SOCIETE COOPERATIVE GROUPMENT 
D’ACHTS DES CENTERS LECLERC, SC GALEC
2017 11 28 16, 35

474257 Akzo Nobel Chemicals B.V.
2017 11 28 29, 30
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