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

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

 Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 27 grudnia 2017 r. Nr ZT52

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) 455190 (220) 2016 04 19
(731) POLNET-ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Psary Małe
(540) polnetID

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 8 ręczne aplikatory do zakładania etykiet identy-
fikacyjnych zwierzętom oraz inwentarzowi żywemu w kla-
sie 8, 9 zdalne elektroniczne systemy identyfikacji, mianowi-
cie etykiety radiowe, transpondery, skanery, czytniki i anteny 
dla zwierząt, inwentarza żywego oraz ryb w klasie 9, elek-
troniczne etykiety identyfikacyjne, cyfrowe znaki do iden-
tyfikacji zwierząt, elektroniczne tabliczki zawierające dane 
identyfikacyjne, elektroniczne znaczniki identyfikacyjne, 
20 niemetalowe etykiety identyfikacyjne, niemetalowe znaki 
do identyfikacji zwierząt, niemetalowe tabliczki zawierające 
dane identyfikacyjne, niemetalowe znaczniki identyfikacyj-
ne, niemetalowe opaski identyfikacyjne, niemetalowe bran-
solety identyfikacyjne, niemetalowe kolczyki identyfikacyjne 
dla zwierząt, części i akcesoria dla wyżej wymienionych to-
warów zawarte w tej klasie.

(210) 456136 (220) 2016 05 10
(731) SOVIT JAROSŁAW BUCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) SOVIAROM
(510), (511) 1 ekstrakty do stosowania w przemyśle mię-
snym, substancje wiążące do przemysłu spożywczego, 
emulgatory spożywcze, preparaty przedłużające trwałość 
żywności, stabilizatory żywności, 29 ekstrakty mięsne, pek-
tyna do celów spożywczych, białko do celów kulinarnych, 
lecytyna spożywcza, ekstrakty roślinne na bazie warzyw 
do celów spożywczych, ekstrakty roślinne na bazie owoców 
do celów spożywczych, ekstrakty roślinne do celów spożyw-
czych klasyfikowane w klasie 29, 30 aromaty spożywcze inne 
niż olejki eteryczne, przyprawy, preparaty do zmiękczania 
mięsa do celów gospodarstwa domowego, skrobia do ce-
lów spożywczych, zagęstniki spożywcze, ekstrakty roślinne 
inne niż na bazie warzyw czy owoców do celów spożyw-
czych klasyfikowane w klasie 30.

(210) 456137 (220) 2016 05 10
(731) SOVIT JAROSŁAW BUCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) ECOBLOK
(510), (511) 1 ekstrakty do stosowania w przemyśle mię-
snym, substancje wiążące do przemysłu spożywczego, 
emulgatory spożywcze, preparaty przedłużające trwałość 
żywności, stabilizatory żywności, 29 ekstrakty mięsne, pek-

tyna do celów spożywczych, białko do celów kulinarnych, 
lecytyna spożywcza, ekstrakty roślinne na bazie warzyw 
do celów spożywczych, ekstrakty roślinne na bazie owoców 
do celów spożywczych, ekstrakty roślinne do celów spo-
żywczych klasyfikowane w klasie 29, 30 Aromaty spożywcze 
inne niż olejki eteryczne, przyprawy, preparaty do zmięk-
czania mięsa do celów gospodarstwa domowego, skrobia 
do celów spożywczych, zagęstniki spożywcze, ekstrakty ro-
ślinne inne niż na bazie warzyw czy owoców do celów spo-
żywczych klasyfikowane w klasie 30.

(210) 456139 (220) 2016 05 10
(731) SOVIT JAROSŁAW BUCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) ECOROM
(510), (511) 1 ekstrakty do stosowania w przemyśle mię-
snym, substancje wiążące do przemysłu spożywczego, 
emulgatory spożywcze, preparaty przedłużające trwałość 
żywności, stabilizatory żywności, 29 ekstrakty mięsne, pek-
tyna do celów spożywczych, białko do celów kulinarnych, 
lecytyna spożywcza, ekstrakty roślinne na bazie warzyw 
do celów spożywczych, ekstrakty roślinne na bazie owoców 
do celów spożywczych, ekstrakty roślinne do celów spo-
żywczych klasyfikowane w klasie 29, 30 Aromaty spożywcze 
inne niż olejki eteryczne, przyprawy, preparaty do zmięk-
czania mięsa do celów gospodarstwa domowego, skrobia 
do celów spożywczych, zagęstniki spożywcze, ekstrakty ro-
ślinne inne niż na bazie warzyw czy owoców do celów spo-
żywczych klasyfikowane w klasie 30.

(210) 456140 (220) 2016 05 10
(731) SOVIT JAROSŁAW BUCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) KUTROCYT
(510), (511) 1 ekstrakty do stosowania w przemyśle mię-
snym, substancje wiążące do przemysłu spożywczego, 
emulgatory spożywcze, preparaty przedłużające trwałość 
żywności, stabilizatory żywności, 29 ekstrakty mięsne, pek-
tyna do celów spożywczych, białko do celów kulinarnych, 
lecytyna spożywcza, ekstrakty roślinne na bazie warzyw 
do celów spożywczych, ekstrakty roślinne na bazie owoców 
do celów spożywczych, ekstrakty roślinne do celów spożyw-
czych klasyfikowane w klasie 29, 30 aromaty spożywcze inne 
niż olejki eteryczne, przyprawy, preparaty do zmiękczania 
mięsa do celów gospodarstwa domowego, skrobia do ce-
lów spożywczych, zagęstniki spożywcze, ekstrakty roślinne 
inne niż na bazie warzyw czy owoców do celów spożyw-
czych klasyfikowane w klasie 30.

(210) 456156 (220) 2016 05 10
(731) ANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 08.01.18, 08.01.99, 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 mleczne 
z owocami mrożonymi, desery z owoców mrożonych z do-
datkami mlecznymi, desery bezmleczne z warzyw mrożo-
nych, 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) 457717 (220) 2016 06 10
(731) BONITO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlniczka
(540) aros

(531) 01.03.02, 01.03.17, 26.01.01, 26.01.16, 26.13.25, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tek-
stowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, książki elek-
troniczne, książki audio, nagrania audio i wideo, nagrania 
multimedialne, elektroniczne bazy danych, nagrane płyty 
CD ROM, nagrane płyty CD, nagrane płyty DVD, publikacje 
w formie elektronicznej do pobrania, muzyka do pobrania, 
filmy do pobrania, gazety elektroniczne do pobrania, książki 
elektroniczne do pobrania, oprogramowanie komputero-
we, 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, książki, 
broszury, gazety, dzienniki, czasopisma jako periodyki, alma-
nachy (roczniki), komiksy jako książki, krzyżówki, książeczki 

do kolorowania, afisze, plakaty, agendy, kalendarze, organi-
zery osobiste, terminarze jako materiały drukowane, wkłady 
uzupełniające do kalendarza, biuletyny jako materiały dru-
kowane, druki handlowe, formularze (blankiety, druki), em-
blematy papierowe, chorągiewki papierowe, drukowane za-
proszenia, etykiety adresowe, szyldy z papieru lub z kartonu, 
kartki do opakowań na prezenty, kartki z życzeniami, karty 
pocztowe, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, dzieła 
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architekto-
niczne, obrazy, reprodukcje obrazów, rysunki, jednorazowe 
produkty papierowe, dekoracje na stół z papieru, papier 
chłonny, papier higieniczny, ręczniki papierowe, serwetki jed-
norazowe, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku 
domowego, papier i karton, drukowane materiały opakowa-
niowe z papieru, torebki oraz artykuły do pakowania i prze-
chowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 
dekoracyjny papier do pakowania, drukowane materiały 
opakowaniowe z papieru, kartonowe pudełka do pakowa-
nia, opakowania książek, obwoluty książek, okładki książek, 
oprawy książek, zakładki do książek, podpórki do książek, pa-
pier do owijania książek, folie do okładania książek, materiały 
na okładki książek, papier na oprawy książek, materiały intro-
ligatorskie do książek i dokumentów, materiały i środki dla 
artystów i do dekoracji, wyposażenie dla artystów, rzemieśl-
ników i modelarzy, 35 analizy i badania dotyczące działalno-
ści gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, agencje reklamowe, usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, pomoc dotycząca zarzą-
dzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, 
tworzenie tekstów reklamowych, reklama poprzez wszystkie 
publiczne środki komunikacji, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, promo-
cja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi 
reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, re-
klama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług ofe-
rowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji 
lub drogą elektroniczną, usługi w zakresie handlu i usługi in-
formacyjne dla konsumentów, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, marketingowych i promocyjnych, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w sklepach, przez Internet i drogą ko-
respondencyjną w dziedzinie towarów, takich jak utrwalone 
na nośnikach informacje i dane w tym muzyka, filmy i inne 
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach, przez In-
ternet i drogą korespondencyjną w dziedzinie towarów, ta-
kich jak materiały drukowane, w tym książki, broszury, gazety, 
dzienniki, czasopisma jako periodyki, almanachy (roczniki), 
komiksy jako książki, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w sklepach, przez Internet i drogą korespondencyjną w dzie-
dzinie towarów, takich jak krzyżówki, książeczki do kolorowa-
nia, afisze, plakaty, agendy, kalendarze, organizery osobiste, 
terminarze jako materiały drukowane, wkłady uzupełniające 
do kalendarza, biuletyny jako materiały drukowane, druki 
handlowe, formularze (blankiety, druki), emblematy papiero-
we, chorągiewki papierowe, drukowane zaproszenia, etykie-
ty adresowe, szyldy z papieru lub z kartonu, kartki do opa-
kowań na prezenty, kartki z życzeniami, karty pocztowe, 
nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, dzieła sztuki oraz 
figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, obrazy, 
reprodukcje obrazów, rysunki, materiały biurowe, kompute-
ry, sprzęt informatyczny i audiowizualny, sprzęt do przetwa-
rzania danych, oprogramowanie gier, zabawki, gry, materiały 
edukacyjne dla dzieci, usługi księgarni, mianowicie dystrybu-
cja książek, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące 
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magazyny, książki, gazety do pobrania, udostępnianie baz 
danych on-line z możliwością przeszukania obejmujących 
używane książki oferowane na sprzedaż i informacje kon-
taktowe do nabywców/sprzedawców, usługi promocyjne, 
mianowicie prowadzenie imprez wprowadzania produktu 
na rynek, w celu prezentowania nowych książek, autorów, 
wydawców lub sprzedawców detalicznych, usługi han-
dlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, usługi importowo-eks-
portowe, usługi mediacji i negocjacji w zakresie transakcji 
handlowych, usługi w zakresie zamówień, usługi w zakresie 
porównywania cen, usługi subskrypcyjne, w tym usługi sub-
skrypcji usług telekomunikacyjnych osób trzecich, 41 usługi 
w zakresie kultury, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruk-
tażowe, usługi biblioteczne, wypożyczanie książek i innych 
publikacji, wypożyczanie książek audio, usługi bibliotek 
elektronicznych, usługi wideobiblioteki, publikowanie ksią-
żek, magazynów, almanachów i czasopism, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie 
multimedialne książek, usługi wydawnicze w zakresie książek 
i czasopism, dostarczanie informacji dotyczących książek, 
udostępnianie on-line recenzji książek, usługi informacyjne 
dotyczące książek, wynajem czytników książek elektronicz-
nych, zapewnianie rozrywki on-line, usługi gier on-line, biura 
rezerwacji biletów koncertowych, dystrybucja filmów, fan-
kluby, imprezy kulturalne, informacja o biletach na imprezy 
rozrywkowe, organizowanie rozrywki, organizowanie wido-
wisk (impresariat), rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, 
usługi rezerwacji biletów na koncerty i spektakle, udzielanie 
informacji dotyczących rozrywki.

(210) 461874 (220) 2016 09 23
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) DOBRE ŻYCIE
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, kabanosy, 
wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, zupy, 43 usługi gastronomiczne, usługi restauracji, usługi 
hotelarskie.

(210) 461875 (220) 2016 09 23
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) SMAKI ŻYCIA
(510), (511) 43 usługi hotelarskie.

(210) 461876 (220) 2016 09 23
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) SMAKI DOBREGO ŻYCIA
(510), (511) 43 usługi hotelarskie.

(210) 466129 (220) 2017 01 10
(731) CZYPIONKA TOMASZ UMAMI SUSHI, Katowice
(540) UMAMI SUSHI
(510), (511) 30  sushi, 35 :zgrupowanie na rzecz osób trze-
cich wyrobów gastronomicznych takich jak sushi oraz ser-
wowanych w restauracjach sushi, kawy, herbaty, ryżu, tapioki, 
sago, makaronów, klusek, pierogów, kanapek, sosów, goto-
wych dań, i napojów pozwalające nabywcy wygodnie oglą-

dać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej 
sprzedaży tych artykułów, doradztwo w zakresie opracowy-
wania instrukcji operacyjnych i katalogów unifikacyjnych 
dla franchisebiorców dotyczących sushi, 41 usługi związane 
z organizowaniem i prowadzeniem kongresów i konferen-
cji, zjazdów, seminariów i sympozjów kulinarnych na temat 
sushi, organizowanie kulinarnych konkursów edukacyjnych 
dotyczących sushi, prowadzenie imprez okolicznościowych 
tematycznie związanych z sushi, również z zapewnieniem 
oprawy muzycznej i występów artystycznych, w tym wesel, 
chrzcin, biesiady i bankietów, spotkań towarzyskich i klu-
bowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność taką jak sushi 
i napoje, usługi gastronomiczne, restauracje, restauracje 
samoobsługowe, jadłodajnie, stołówki, bary, bary szybkiej 
obsługi, fast foody, snack bary, bufety, puby, bistra serwują-
ce sushi, usługi cateringowe sushi, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering) 
dotyczące towarów takich jak sushi.

(210) 468168 (220) 2017 02 27
(731) IALBATROS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) iAlbatros
(510), (511) 35 administrowanie programami dla osób czę-
sto podróżujących drogą powietrzną, aktualizacja i utrzy-
mywanie danych w komputerowych bazach danych, 
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), sys-
tematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wy-
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, 42 oprogramowanie jako 
usługa SaaS, aktualizowanie oprogramowania komputero-
wego, analizy systemów komputerowych, doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogra-
mowania komputerowego, konserwacja oprogramowania 
komputerowego, monitoring systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, programowanie kompu-
terów, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego.

(210) 468186 (220) 2017 02 27
(731) FARMATEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE
(540) RODZINNE TARGI ZDROWIA

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 preparaty farmaceutyczne dla 
ludzi i zwierząt, środki sanitarne do celów medycznych, die-
tetyczna żywność przystosowana dla celów medycznych, 
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwie-
rząt, plastry opatrunkowe, środki opatrunkowe, materiały 
dentystyczne, woski dentystyczne, dentystyczne materiały 
do odcisków, preparaty dezynfekcyjne, preparaty do zwal-
czania robactwa, fungicydy, herbicydy, 10 aparatura i instru-
menty chirurgiczne, medyczne, dentystyczne i weterynaryj-
ne, protezy kończyn, oczu i zębów, materiały do zszywania 
stosowane w chirurgii, 16 gazety, czasopisma, książki, 35 re-
klama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administro-
wanie działalności gospodarczej, usługi sekretarskie, usługi 
badania rynku, usługi badania opinii publicznej, prenumera-
ta czasopism, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom, produkcja filmów reklamowych, sprzedaż dla 
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osób trzecich suplementów diety, lekarstw, wyrobów me-
dycznych, kosmetyków, środków żywieniowych, usług rekla-
mowych oraz marketingowych, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, 39 dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, dostarczanie paczek, zaopatrzenie, dys-
trybucja gazet, 41 nauczanie, rozrywka, organizowanie kon-
ferencji i seminariów, organizowanie wystaw, organizowanie 
imprez sportowych oraz koncertów i spektakli, usługi z wią-
zane z produkcją programów radiowych i telewizyjnych, pro-
dukcja filmów innych niż reklamowe, telewizyjne programy 
rozrywkowe, publikowanie książek, publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe, 42 badania techniczne, prace badaw-
czo - rozwojowe dla osób trzecich, projektowanie archi-
tektoniczno - budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, 
projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, projektowanie systemów komputero-
wych, administrowanie stronami internetowymi z zakresu 
zdrowia, farmacji i reklamy, 44 pomoc medyczna, szpitale, 
kliniki medyczne, hospicja, pomoc weterynaryjna, usługi far-
maceutyczne w zakresie leków recepturowych, chirurgia pla-
styczna, salony piękności, manicure, masaż, usługi w zakresie 
korzystania z łaźni, sauny, solariów, usługi optyczne, usługi 
kuracji uzdrowiskowych, ogrodnictwo, tępienie szkodników 
w ogrodnictwie, rolnictwie i leśnictwie, zabiegi pielęgnacyj-
ne zwierząt domowych.

(210) 469738 (220) 2017 03 30
(731) ŻUROMSKA ANGELIKA BEAUTY PLANET, Szczecin
(540) INVICTUS

(531) 02.09.12, 26.01.04, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 laser diodowy, laser do celów innych niż me-
dyczne, 44 zabiegi laserowe, laserowe usuwanie owłosienia.

(210) 470980 (220) 2017 04 26
(731) WALIŁKO ANNA, WALIŁKO MACIEJ ADAMASZEK 

SPÓŁKA CYWILNA, Koszalin
(540) adamaszek
(510), (511) 20 karnisze, szyny sufitowe, 37 montaż na za-
mówienie dekoracji okien, karniszy, firan, zasłon, rolet, żaluzji, 
40 szycie na zamówienie dekoracji okien, firan, zasłon, rolet, 
obrusów i bielizny stołowej, narzut, poszewek dekoracyj-
nych, 42 projektowanie: dekoracji okien, narzut, obrusów.

(210) 471067 (220) 2017 04 27
(731) GRUPA CHORTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) KOCHAM POLSKĘ KUPUJĘ W POLSKICH SKLEPACH

(531) 24.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży 
hurtowej i detalicznej obejmujące sprzedaż następujących 
towarów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, ga-
laretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje 
i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, 
sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, drożdże, proszek 
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, lód, pro-
dukty rolne, ogrodnicze oraz leśne, świeże owoce i warzywa, 
nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karma dla zwierząt, słód, 
piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalko-
holowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy, artykuły 
do mycia i czyszczenia oraz kosmetyki, środki higieniczne 
oraz dezynfekujące, przyrządy dla gospodarstwa domowe-
go, sprzęt elektroniczny i artykuły elektryczne, taśmy i płyty 
kompaktowe z nagraną muzyką, prasa, artykuły dla palących, 
tytoń, papierosy, zapalniczki, reklama za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
rozpowszechnianie sponsorowanych powierzchni reklamo-
wych, usługi grupowania na rzecz osób trzecich towarów 
spożywczych, napojów alkoholowych i towarów codzien-
nego użytku z branż artykułów: gospodarstwa domowego, 
kosmetycznych, do utrzymania czystości, chemii użytkowej, 
papierniczych, biurowych, pamiątkarskich, fotograficznych, 
prasowych, sportowych i rozrywkowych, tekstylnych i odzie-
żowych, elektrycznych, elektronicznych i informatycznych 
oraz dla palaczy, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać 
i kupować, prowadzenie sklepów i hurtowni z tymi towarami.

(210) 471638 (220) 2017 05 15
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) MLEKOZAURY
(510), (511) 29 bita śmietana, jogurt: kefir jako napój mlecz-
ny: koktajle mleczne: kwaśna śmietana: margaryna, masło, 
masło kakaowe, mleczne produkty: mleko: mleko albumino-
we, mleko kokosowe: mleko kokosowe do celów kulinarnych: 
mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, 
mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów ku-
linarnych: mleko sfermentowane: mleko skondensowane: 
mleko sojowe: mleko w proszku, mleko z orzeszków ziem-
nych: mleko z orzechów ziemnych do celów kulinarnych: 
napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka 
kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje 
na bazie mleka orzechowego, podpuszczka: produkty sero-
warskie: sensatka: substytuty mleka: śmietana jako produkty 
mleczarskie, zsiadłe mleko, 30 czekoladowe: musy deserowe: 
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem: 
napoje na bazie kakao: napoje na bazie kawy: napoje: płat-
ki kukurydziane: proszki do sporządzania lodów, przekąski 
na bazie ryżu, puddingi, sorbety jako lody, środki wiążące 
do lodów spożywczych, wysokoproteinowe batoniki zbożo-
we, 32 koktajle bezalkoholowe: napoje orzeźwiające, napoje 
serwatkowe: sorbety jako napoje.

(210) 471639 (220) 2017 05 15
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) ŚWIDROZAUR
(510), (511) 30 jogurt mrożony jako lody spożywcze, lody, 
lód naturalny lub sztuczny: sorbety jako lody.

(210) 471658 (220) 2017 05 15
(731) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec
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(540) DYNIAMIT!
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje na ba-
zie piwa, ekstrakty chmielu do produkcji piwa, piwa smako-
we, korzenne piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, 
piwo słodowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], 
drinki na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwo 
bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze.

(210) 471677 (220) 2017 05 15
(731) FUNDACJA KULTURY I BIZNESU, Łódź
(540) KULTURA i BIZNES

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 czasopisma (periodyki).

(210) 471680 (220) 2017 05 15
(731) PRM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wejherowo

(540) SASANKA
(510), (511) 36 usługi obrotu nieruchomościami, 37 wszyst-
kie usługi budowlane-budownictwo, 42 usługi architekto-
niczne - architektura, projektowanie budynków.

(210) 471683 (220) 2017 05 15
(731) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ZIBI
(510), (511) 9 kalkulatory, komputery, kasy rejestrujące, apa-
raty fotograficzne, urządzenia do przetwarzania danych, 
baterie elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikują-
ce dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, głośniki, 
kalkulatory kieszonkowe, tablety, wzmacniacze, zegarki inte-
ligentne, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], czytniki 
kodów kreskowych, 14 zegary, zegarki, budziki, czasomierze 
[zegarki], chronografy, koperty do zegarków, kotwiczki [ze-
garmistrzostwo], mechanizmy do zegarów i zegarków, obu-
dowy zegarków, paski do zegarków, sprężyny do zegarków, 
stopery, szkiełka do zegarków, tarcze [zegarmistrzostwo], wa-
hadła (wytwarzanie zegarów i zegarków), wskazówki zegaro-
we, zegary i zegarki elektryczne, 15 instrumenty muzyczne.

(210) 471684 (220) 2017 05 15
(731) STAWIŃSKI MICHAŁ, Woźniki Śląskie
(540) NEU OBERS LESIEN

(531) 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 18 skóry i imitacje skóry, wyroby z tych materia-
łów, ubrania, torby, walizki, troki skórzane na ramię, sakwy, 
paski, 25 odzież, 33 napoje alkoholowe, wino, whisky, wódka, 
napoje alkoholowe zawierające owoce, likiery, aperitify, any-
żówka, miód pitny, koktajle, 35 media-prezentowanie pro-
duktów, materiały, 41 kompozycje muzyczne organizowanie 
koncertów.

(210) 471728 (220) 2017 05 15
(731) LEGIC KOMPANIA IMPORTOWA DÓBR 

LUKSUSOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) NOBLE PLACE
(510), (511) 14 zegarki, mechanizmy do zegarów i zegarków, 
paski do zegarków, tarcze [zegarmistrzostwo], biżuteria i wy-
roby jubilerskie, 16 stalówki, wkłady atramentowe, przyrzą-
dy do pisania, pióra i długopisy [artykuły biurowe], wieczne 
pióra, materiały piśmienne, ołówki, grafity do ołówków, 
35 sprzedaż detaliczna zegarków, biżuterii i wyrobów jubiler-
skich, przyrządów do pisania, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich zegarków, biżuterii i wyrobów jubilerskich, przyrzą-
dów do pisania, reklama zegarków, biżuterii i wyrobów jubi-
lerskich, przyrządów do pisania.

(210) 472201 (220) 2017 05 26
(731) BASIEWICZ PIOTR, Ełk
(540) Mazurska wędzarnia

(531) 03.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 filety rybne, filety z wędzonego śledzia, ryby, 
ryby przetworzone, ryby wędzone, ryby solone, ryby suszo-
ne, ryby mrożone, ryby marynowane, ryby konserwowane, 
konserwowane ryby, produkty z przetworzonej ryby do spo-
życia dla ludzi, gotowane na parze kotleciki z rozdrobnionej 
ryby i jamsów, ryby w oliwie z oliwek, mrożone gotowane 
ryby, ryby w puszkach.

(210) 472204 (220) 2017 05 26
(731) CENTRUM FIZJOTERAPII FIZJOFIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) fizjofit Centrum Fizjoterapii

(531) 27.05.01, 26.02.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, higieniczne, leki, 
środki dezynfekcyjne, środki pomocnicze do użytku me-
dycznego, materiały opatrunkowe, 10 aparaty i urządzenia 
medyczne, stomatologiczne, artykuły ortopedyczne, narzę-
dzia medyczne, 35 sprzedaż środków farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycz-
nego, 41 działalność związana z poprawą kondycji fizycznej, 
prowadzenie działalności rekreacyjnej, sportowej, prowadze-
nie działalności edukacyjnej, 44 prowadzenie działalności 
medycznej i paramedycznej, fizykoterapia, fizjoterapia, pro-
wadzenie klinik medycznych, terapia logopedyczna, działal-
ność psychologów i psychoterapeutów.
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(210) 472219 (220) 2017 05 26
(731) ROMANIUK KRZYSZTOF KJL POLAND, Warszawa
(540) KlinikaAGD
(510), (511) 35 informacja handlowa dotycząca artykułów 
gospodarstwa domowego i ich części zamiennych, środ-
ków czyszczących, części zamiennych do radia i telewizo-
rów, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów gospodarstwa 
domowego i ich części zamiennych, środków czyszczących, 
części zamiennych do radia i telewizorów.

(210) 472225 (220) 2017 05 26
(731) ABRAMCZUK MAREK AM ZABAWKI, Łódź
(540) TULLO

(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 10 przyrządy do masażu, aparaty do masażu, 
urządzenia do masażu, urządzenia do głębokiego masażu 
cieplnego, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, urządzenia 
i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, gryzaki pierścienie 
z grzechotką dla ząbkujących dzieci, piłki do masażu, 28 za-
bawki, zabawki drewniane, zabawki edukacyjne, flippery 
[zabawki], zabawki giętkie, zabawki dmuchane, zabawki 
budowlane, zabawki nakręcane, zabawki pluszowe, zabawki 
bambusowe, sanie [zabawki], zabawki dla zwierząt, zabaw-
ki wypchane ziarenkami, zabawki tryskające wodą, zabawki 
do ciągnięcia, bańki mydlane [zabawki], zabawki do wody, 
zabawki dla psów, zabawki do ściskania, zabawki rozwojo-
we dla niemowląt, wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, 
zabawki z tworzyw sztucznych, piszczące zabawki do ściska-
nia, zabawki wykonane z gumy, zabawki w kształcie zwierząt, 
dmuchane zabawki do jeżdżenia, zabawki wykonane z drew-
na, nadmuchiwane zabawki do kąpieli, pistolety na wodę 
[zabawki], zabawki do użytku w basenach, nadmuchiwane 
zabawki w postaci łódek, nadmuchiwane zabawki z cienkiej 
gumy, zabawki dla zwierząt domowych zawierające koci-
miętkę, zabawki z tworzyw sztucznych do kąpieli, zabawki 
i gry dla zwierząt domowych, grzechotki, piłki sensoryczne, 
zabawki szyte ręcznie, zabawki szyte na maszynie, przytu-
lanki, przytulanki w postaci zwierząt, zabawki szmaciane, za-
bawki sensoryczne dla niemowląt, ringo krążek sportowy.

(210) 472232 (220) 2017 05 26
(731) TECHPAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzostków
(540) MIKAVI
(510), (511) 9 adaptory elektryczne, aerometry, akceleratory 
cząstek, aktynometry, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alar-
my dźwiękowe, alidady [części składowe przyrządów optycz-
nych], alkoholomierze, amperomierze, analizatory powietrza, 
anemometry, anody, anteny, antykatody, aparatura do desty-
lacji do celów naukowych, aparatura do kontrolowania tem-
peratury, aparatura elektryczna do komutacji, aparatura 
i przyrządy dla chemii, aparaty do projekcji przezroczy, apa-
raty fotograficzne, aparaty rentgenowskie nie do celów me-
dycznych, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, aper-
tometry [optyka], aplikacje komputerowe do pobrania, 
artykuły optyczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne 
[do nauczania], automaty biletowe, automatyczne sekretarki, 
automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach 
pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, ba-
lony meteorologiczne, bankomaty, barometry, baterie ano-

dowe, baterie do oświetlania, baterie do papierosów 
elektronicznych, baterie elektryczne, baterie elektryczne 
do pojazdów, baterie słoneczne, betatrony, bezpieczniki to-
pikowe, biochipy, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, 
błony rentgenowskie, naświetlone, boje sygnalizacyjne, 
brzęczyki, buty chroniące przed wypadkami, napromienio-
waniem i ogniem, celowniki teleskopowe do broni artyleryj-
skiej, celowniki teleskopowe do broni palnej, cewki [indukto-
ry], cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, chipy 
[układy scalone], chipy z kodem DNA, chromatografy do ce-
lów laboratoryjnych, chronografy [aparaty rejestrujące prze-
bieg zjawiska w czasie], ciemnie fotograficzne, ciężarki 
do sond, cukromierze, cyfrowe stacje meteorologiczne, cy-
klotrony, cyrkle do mierzenia, czarne skrzynki [rejestratory 
danych], częstotliwościomierze, czujniki, czytniki [sprzęt 
do przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych, czyt-
niki książek cyfrowych, dalekopisy, dalmierze [odległościo-
mierze], densymetry, densytometry, detektory podczerwie-
ni, diody świecące [LED], dozymetry, drogowe światła 
sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], drukarki kompu-
terowe, drut bezpiecznikowy, drut miedziany izolowany, dru-
ty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, 
druty magnetyczne, dyktafony, dynamometry [siłomierze], 
dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski 
obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, dysze wylotowe 
do węży pożarniczych, dzwonki [urządzenia ostrzegające], 
dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do pobierania 
do telefonów komórkowych, dzwonki sygnalizacyjne, dźwi-
gniowe wagi przesuwnikowe, dżojstiki do użytku z kompu-
terami, inne niż do gier wideo, ekierki pomiarowe, ekrany 
[fotografia], ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany 
radiologiczne do celów przemysłowych, ekrany wideo, elek-
trolizery, elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami 
zdalnego sterowania, elektroniczne etykietki na towarach, 
elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt, elektroniczne 
partytury, do pobrania, elektroniczne pióra [ekranopisy], 
elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowa-
nych, elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne ter-
minarze osobiste, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, elek-
tryczne dzwonki do drzwi, elektryczne i elektroniczne 
urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów 
muzycznych, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, 
elektryczne ściemniacze światła, elektryczne urządzenia 
kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, epi-
diaskopy [rzutniki], ergometry, etui na okulary, etui na smart-
fony, falomierze, film kinematograficzny, naświetlony, filmy 
[błony] naświetlone, filmy rysunkowe animowane, filtry 
do aparatów fotograficznych, filtry do masek do oddychania, 
filtry promieni ultrafioletowych do fotografii, folie ochronne 
dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowa-
ne do ekranów komputerowych, fotokopiarki, fotometry, fu-
terały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, galwanometry, 
gaśnice, gazometry [urządzenia pomiarowe], geodezyjne ta-
śmy miernicze, gęstościomierze, głośniki, gniazdka, wtyczki 
i inne kontakty [złącza elektryczne], grodzie akumulatorów 
elektrycznych, gwizdki alarmowe, gwizdki do przywoływa-
nia psów, gwizdki sygnalizacyjne, hologramy, identyfikacyj-
ne karty magnetyczne, igły do kompasów geodezyjnych, 
igły gramofonowe, inkubatory dla kultur bakteryjnych, insta-
lacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowa-
nia procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciw-
pożarowych, inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), 
inteligentne pierścionki, interaktywne tablice elektroniczne, 
interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy 
audio, interfejsy komputerowe, kable elektryczne, kable kon-
centryczne, kable rozruchowe do silników, kalkulatory, kalku-
latory kieszonkowe, kalorymetry, kamery termowizyjne, ka-
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mery wideo, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, 
kapsuły ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas 
klęsk żywiołowych, karkasy dla cewek elektrycznych, kartri-
dże z grami wideo, karty inteligentne [karty z układem scalo-
nym], karty pamięci do urządzeń do gier wideo, kasety wi-
deo, kaski do jazdy konnej, kaski ochronne do uprawiania 
sportu, kasy rejestrujące, katody, kątomierze [przyrządy po-
miarowe], kątowniki do mierzenia, kijki do robienia sobie 
zdjęć (selfie) (monopody ręczne), klawiatury komputerowe, 
klepsydry, [czasomierze], koce gaśnicze, kodery magnetycz-
ne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, ko-
dowane karty magnetyczne, kodowane karty-klucze, kolek-
tory elektryczne, kombinezony ochronne dla lotników, 
komory dekompresyjne, komórki fotowoltaiczne, kompara-
tory, kompasy [przyrządy pomiarowe], kompasy okrętowe, 
komputery, komputery przenośne [podręczne], komutatory, 
kondensatory, kondensory optyczne, końcówki [elektrycz-
ność], korektory graficzne [urządzenia audio], krokomierze 
[pedometry], kryształy galenitu [detektory], kuwety fotogra-
ficzne, kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumula-
torów, laktometry [mlekomierze], lampy błyskowe [fotogra-
fia], lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, lampy 
ciemniowe [fotografia], lampy elektronowe, lampy elektro-
nowe próżniowe [radio], lampy optyczne, lampy rentgenow-
skie, nie do celów medycznych, lasery, nie do celów medycz-
nych, latarnie magiczne [aparaty projekcyjne], latarnie 
sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości 
osnowy, liczniki obrotów, liczydła, liny sondujące, logi [instru-
menty pomiarowe], lornetki, lupy [optyka], lustra [optyka], 
lustra do kontroli pracy, ładowarki do baterii, ładowarki 
do papierosów elektronicznych, łańcuszki do binokli, łaty ni-
welacyjne [przyrządy geodezyjne], łączniki elektryczne, łyżki 
do odmierzania, magnesy dekoracyjne, magnetofony, ma-
gnetowidy, magnetyczne nośniki danych, manekiny do sy-
mulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne [przyrządy dydak-
tyczne], maski do nurkowania, maski do oddychania, inne niż 
do sztucznego oddychania, maski ochronne, maszty do an-
ten bezprzewodowych, maszyny do liczenia i sortowania 
pieniędzy, maszyny faksymilowe, maszyny i urządzenia 
do sondowania, maszyny sumujące, materiały na przewody 
instalacji elektrycznych [kable], meble laboratoryjne, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy na mo-
nety lub żetony do włączania telewizorów, megafony, mem-
brany [akustyka], membrany do aparatury naukowej, metro-
nomy, miarki [przyrządy miernicze], miarki krawieckie, miary, 
miary stolarskie, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mi-
kroskopy, mikrotomy, miksery audio, modemy, monitory 
[programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], 
morskie sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], myszy [sprzęt 
do przetwarzania danych], naboje na tusz, nienapełnione, 
do drukarek i fotokopiarek, nadajniki [telekomunikacja], na-
dajniki sygnałów elektronicznych, naklejki termoczułe, 
nie do użytku medycznego, nakolanniki dla robotników, na-
pędy dysków do komputera, neony reklamowe, nici identyfi-
kacyjne do przewodów elektrycznych, niwelatory, nośniki 
do rejestracji dźwięku, nośniki płyt ciemniowych [fotografia], 
obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obiektywy [soczew-
ki] optyka, obiektywy powiększające, obudowy głośników, 
ochraniacze głowy do uprawiania sportu, ochraniacze zę-
bów, ochraniacze zębów do uprawiania sportu, ochronniki 
przepięciowe, odbiorniki audiowizualne, odbiorniki radiote-
lefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne, odblaskowe kami-
zelki ochronne, odgromniki, odtwarzacze kaset, odtwarza-
cze płyt DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, 
odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbe-
stowa do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed 

wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież kulood-
porna, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, 
ognioodporna odzież, ograniczniki [elektryczność], ogro-
dzenia zelektryfikowane, oktanty, okulary, okulary 3D, okulary 
inteligentne, okulary ochronne do uprawiania sportu, okula-
ry przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, omo-
mierze, oporniki elektryczne [rezystory], oprawki do okula-
rów, oprogramowanie gier, optyczne czytniki znaków, 
optyczne nośniki danych, oscylografy, osłony azbestowe dla 
strażaków, osłony do gniazdek elektrycznych, osłony głowy, 
osłony ochronne na twarz dla robotników, osłony przeciw-
odblaskowe, osłony zabezpieczające przed iskrami, osobiste 
urządzenia stereofoniczne, owoskopy [prześwietlarki jaj], 
ozonizatory [ozonatory], pachołki drogowe, pagery radiowe, 
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, panele sło-
neczne do wytwarzania energii elektrycznej, parkometry, 
paski do telefonów komórkowych, pasy bezpieczeństwa, 
inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowe-
go, peryskopy, piece do użytku laboratoryjnego, pierścienie 
kalibrujące, piony ciężarkowe, pipety, pirometry, plandeki 
ochronne, planimetry, pliki muzyczne do pobierania, plotery, 
płytki dla układów scalonych, płyty do akumulatorów elek-
trycznych, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe [audio-
-w ideo], podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod 
nadgarstki do użytku z komputerem, pojemniczki na szkła 
kontaktowe, pojemniki na szkiełka mikroskopowe, pokrowce 
do komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce do table-
tów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smart fony, polary-
metry, pomiarowe naczynia szklane, pompy pożarnicze, po-
włoki [osłony] kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji 
przewodów elektrycznych, poziomnice alkoholowe, po-
ziomnice rtęciowe, półprzewodniki, prędkościomierze 
do pojazdów, probówki, procesory centralne, programy 
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy 
komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, 
nagrane, projektory, prostowniki, próżniomierze, pryzmaty 
[optyka], przekaźniki elektryczne, przełączniki czasowe auto-
matyczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory 
[elektryczność], przenośne odtwarzacze multimedialne, 
przepływomierze, przetworniki elektryczne, przewodniki 
elektryczne, przewody akustyczne, przewody elektryczne, 
przezrocza [fotografia], przyciski do dzwonków, przykładnice 
pomiarowe, przyłbice do spawania, przyrządy do kosmogra-
fii, przyrządy do mierzenia grubości skóry, przyrządy do po-
miarów geodezyjnych, przyrządy do pomiaru odległości, 
przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, przyrządy do śledze-
nia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazy-
wania temperatury, przyrządy do wyznaczania azymutu, 
przyrządy i urządzenia do badania materiałów, przyrządy 
matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy na-
wigacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy po pomiaru 
wagi, przyrządy pomiarowe, przyrządy zawierające okular, 
przysłony [fotografia], przyspieszeniomierze, publikacje elek-
troniczne, do pobrania, pulpity rozdzielcze [elektryczność], 
puszki odgałęźne [elektryczność], puszki przyłączeniowe 
[elektryczność], radary, radia [odbiorniki radiowe], radia samo-
chodowe, ramiona gramofonowe, ramki cyfrowe do zdjęć, 
ramki do przezroczy, rastry do fotograwiury, reduktory [elek-
tryczność], refraktometry, refraktory, regulatory napięcia 
do pojazdów, regulatory prędkości do gramofonów, regula-
tory świateł scenicznych, rejestratory przebytej drogi [w mi-
lach] dla pojazdów, reostaty, respiratory do filtrowania po-
wietrza, retorty, rękawice azbestowe do ochrony przed 
wypadkami, rękawice dla nurków, rękawice do ochrony 
przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysło-
wych, rękawice do ochrony przed wypadkami, rękawy 
do wskazywania kierunku wiatru, roboty humanoidalne wy-
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posażone w sztuczną inteligencję, różdżki dla różdżkarzy, 
rurki kapilarne, rurki Pitota, rury głosowe, satelity do celów 
naukowych, schody i drabinki pożarowe, sekstansy, sferome-
try, siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siatki zabezpieczają-
ce przed wypadkami, skafandry dla nurków, skanery [urzą-
dzenia do przetwarzania danych], skrzynki akumulatorowe, 
skrzynki rozgałęźne [elektryczność], słuchawki [zakładane 
na głowę], słuchawki telefoniczne, smartfony, soczewki 
do okularów, soczewki korekcyjne [optyka], soczewki optycz-
ne, solomierze, sonary, sondy do celów naukowo-badaw-
czych, spektrografy, spektroskopy, sprawdziany do pomia-
rów gwintów, sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], 
sprzęgacze akustyczne, sprzęt komputerowy, sprzęt peryfe-
ryjny do komputerów, sprzężenia elektryczne, stacje ładowa-
nia dla pojazdów elektrycznych, stacje taśm magnetycznych 
dla komputerów, stateczniki [oświetlenie], statki pożarnicze, 
statywy do aparatów fotograficznych, stereoskopy, stojaki 
do retort, stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], strobo-
skopy, styki elektryczne, subwoofery, suszarki do klisz [foto-
grafia], suszarki fotograficzne, suwaki logarytmiczne, suw-
miarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, sygnały 
mgłowe, niewybuchowe, symulatory do sterowania i kontro-
li pojazdów, syreny, szafy grające, szafy rozdzielcze [elek-
tryczność], szalki Petriego, szklane obudowy do akumulato-
rów, szkła kontaktowe, szkło optyczne, sznureczki do binokli, 
szpule [fotografia], śruby mikrometryczne do instrumentów 
optycznych, światła błyskowe [sygnały świetlne], światłowo-
dy, tablety, tablice połączeń, tablice rozdzielcze [elektrycz-
ność], tablice sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyj-
ne, świetlne lub mechaniczne, tace laboratoryjne, tachometry, 
taksometry, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu 
zapobiegania wypadkom drogowym, taśmy do czyszczenia 
głowic [nagrywanie], taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy 
magnetyczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony, 
telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, telegrafy 
[urządzenia], telepromptery [wyświetlacze tekstów], telesko-
py, teodolity, tennohigrometry, termometry nie do celów 
medycznych, termostaty do pojazdów, tłumice, tokeny bez-
pieczeństwa [urządzenia szyfrujące], torby do noszenia kom-
puterów, totalizatory, transformatory elektryczne, transfor-
matory podwyższające napięcie, transpondery, tranzystory 
[elektronika], tratwy ratunkowe, triody, tuby do głośników, 
tuleje łączące do kabli elektrycznych, tworniki [elektrycz-
ność], tygle [laboratoryjne], układy scalone, urynometry, 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, urządzenia 
diagnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia 
do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności, urządzenia 
do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia 
do cięcia filmów, urządzenia do czyszczenia płyt fonogra-
ficznych, urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, 
urządzenia do detekcji podczerwieni, urządzenia do fakturo-
wania, urządzenia do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], 
urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do głosowania, urzą-
dzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do kontroli 
frankowania, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urzą-
dzenia do lokalizowania dźwięku, urządzenia do monitoro-
wania niemowląt, urządzenia do montażu filmów kinematogra-
ficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, 
urządzenia do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitar-
nej, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, 
urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddycha-
nia, urządzenia do odmagnesowywania taśm magnetycz-
nych, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia 
do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnie-
nia, urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], urządzenia 
do powiększania [fotografia], urządzenia do przelewania, 
przepompowania tlenu, urządzenia do przetwarzania da-

nych, urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia do reje-
strowania czasu, urządzenia do rejestrowania dźwięku, 
urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia do ste-
reoskopii, urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, 
urządzenia do sygnalizacji morskiej, urządzenia do świa-
tłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia 
do wymiany igieł gramofonowych, urządzenia do wywa-
żania, urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia], urządzenia 
elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, 
urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania 
zwrotnicami kolejowymi, urządzenia elektryczne do zdal-
nego zapłonu, urządzenia heliograficzne, urządzenia i in-
stalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich, 
nie do celów medycznych, urządzenia i przyrządy 
do astronomii, urządzenia i przyrządy do fizyki, urządze-
nia i przyrządy do ważenia, urządzenia i przyrządy do że-
glugi morskiej, urządzenia i przyrządy geodezyjne, urzą-
dzenia i przyrządy optyczne, urządzenia i sprzęt dla 
ratownictwa, urządzenia jonizujące nie do przetwarzania 
powietrza czy wody, urządzenia kadrujące do przezroczy 
fotograficznych, urządzenia katodowe używane przy za-
bezpieczaniu przed korozją, urządzenia kinematograficz-
ne, urządzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, urzą-
dzenia monitorujące, elektryczne, urządzenia nawigacyjne 
dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia prze-
ciwzakłóceniowe [elektryczność], urządzenia radiologicz-
ne do celów przemysłowych, urządzenia systemu GPS, 
urządzenia telewizyjne, urządzenia testujące, inne niż 
do celów medycznych, urządzenia wideo do monitorowa-
nia niemowląt, urządzenia wysokiej częstotliwości, urzą-
dzenia zabezpieczające przed promieniowaniem rentge-
nowskim, nie do celów medycznych, urządzenia zdalnego 
sterowania, wagi analizujące masę ciała, wagi dla nie-
mowląt, wagi do listów, wagi łazienkowe, wagi precyzyj-
ne, walkie-talkie, wariometry, węże gaśnicze, wideofony, wil-
gotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wizjery do drzwi 
[judasze], wizjery fotograficzne, woltomierze, wskaźniki ci-
śnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia w zaworach, 
wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości, 
wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki poziomu wody, 
wskaźniki prędkości, wskaźniki strat elektrycznych, wykrywa-
cze [detektory], wykrywacze dymu, wykrywacze fałszywych 
monet, wykrywacze przedmiotów metalowych do użytku 
przemysłowego lub wojskowego, wyładowcze lampy ruro-
we, elektryczne, inne niż do oświetlania, wyłączniki samo-
czynne, wysokościomierze, wyzwalacze migawki [fotogra-
fia], wzbudniki elektryczne, wzmacniacze, wzmacniacze 
lampowe, wzorniki [przyrządy pomiarowe], zaciski do nosa 
dla nurków i pływaków, zamki elektryczne, zatyczki do uszu 
do nurkowania, zawory elektromagnetyczne [przełączniki 
elektromagnetyczne], zdjęcia rentgenowskie, inne niż do ce-
lów medycznych, zegarki inteligentne, zegary kontrolne 
[czasomierze rejestrujące], zelektryfikowane szyny do zawie-
szania reflektorów punktowych, zestawy do korzystania z te-
lefonu bez użycia rąk, zestawy na głowę do rzeczywistości 
wirtualnej, zestawy soczewek [wzierniki, okulary], złącza 
do przewodów elektrycznych, złączki do przewodów [elek-
tryczność], zmieniacze automatyczne [jukebox] do kompute-
rów, znaczniki [stolarstwo], znaki cyfrowe, znaki drogowe 
świecące lub mechaniczne, znaki mechaniczne, znaki nawi-
gacyjne świetlne, znaki świecące.

(210) 472234 (220) 2017 05 29
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice
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(540) Krakus sztuka świetnego smaku
(510), (511) 29 warzywa konserwowane, owoce kon-
serwowane, fasolka konserwowa, groszek konserwowy, 
kukurydza konserwowa, korniszony, pikle, półprodukty 
owocowe i/lub warzywne, przetwory owocowe i/lub wa-
rzywne, zupy jarzynowe [przetwory], sok (do celów kuli-
narnych), przeciery warzywne, przecier pomidorowy, kon-
centrat pomidorowy, musy i puree owocowe, warzywne 
lub owocowo - warzywne, sałatki owocowe i/lub warzyw-
ne, zupy i składniki do sporządzania zup, koncentraty zup, 
koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, 30 sosy 
[przyprawy], sosy słodkie, sosy pikantne, sosy do sałat 
i sałatek, sosy sałatkowe, sosy chrzanowe, sosy pomido-
rowe, chrzan [sos przyprawowy], ketchup [sos], majonezy, 
musztarda, marynaty, przyprawy, 32 napoje bezalkoholo-
we, soki i napoje warzywne, napoje na bazie owoców lub 
warzyw, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 
napoje instant.

(210) 472235 (220) 2017 05 29
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) Kotlin
(510), (511) 29 pulpy owocowe i warzywne, przeciery 
owocowe i warzywne, owoce przetarte z dodatkiem cu-
kru, kremogeny owocowe i warzywne, marmolady, po-
widła, dżemy, konfitury, galaretki, nadzienia cukiernicze 
owocowe, owoce wysycane i kandyzowane, kompoty, 
owoce pasteryzowane i mrożone, konserwy warzywne, 
marynaty warzywne, warzywa kwaszone, koncentraty 
warzywne, warzywa mrożone, konserwy warzywno-
-mięsne, 30 sosy, w tym do sałatek, majonez, musztarda, 
32 soki i napoje owocowe, soki i napoje warzywne, soki 
owocowe słodzone, napoje bezalkoholowe, syropy, pre-
paraty do przygotowywania napojów, moszcze owocowe 
i warzywne.

(210) 472250 (220) 2017 05 29
(731) MIASTO CHORZÓW-MIASTO NA PRAWACH 

POWIATU, Chorzów
(540) Segreguś

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 edukacja i kształcenie praktyczne z zakresu 
ekologii, publikowanie tekstów z zakresu ekologii, organizo-
wanie konkursów z zakresu ekologii, organizowanie konfe-
rencji naukowych i seminariów z zakresu ekologii.

(210) 472251 (220) 2017 05 29
(731) MIASTO CHORZÓW-MIASTO NA PRAWACH 

POWIATU, Chorzów

(540) 

(531) 29.01.15, 02.05.02, 13.01.17
(510), (511) 41 edukacja i kształcenie praktyczne z zakresu 
ekologii, publikowanie tekstów z zakresu ekologii, organizo-
wanie konkursów z zakresu ekologii, organizowanie konfe-
rencji naukowych i seminariów z zakresu ekologii.

(210) 472252 (220) 2017 05 29
(731) UNICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białogard
(540) 

(531) 29.01.01, 29.01.11, 26.02.07
(510), (511) 9 anteny, bezpieczniki, kable połączeniowe, sty-
ki, urządzenia elektroniczne, zespoły elektroniczne, złącza.

(210) 472257 (220) 2017 05 29
(731) HYDROGOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) HYDROGOP
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(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.01.06, 26.11.03, 26.11.09, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi wykonawstwa robót inżynieryjnych 
z zakresu uzbrojenia terenu w wodociągi, gazociągi, kanaliza-
cję i ciepłociągi (sieci zewnętrzne), wykonawstwo dróg i re-
monty nawierzchni, wykonawstwo małej architektury (place, 
chodniki, schody terenowe, boiska sportowe).

(210) 472259 (220) 2017 05 29
(731) POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PHN

(531) 26.11.03, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 35 aukcje i przetargi publiczne (organizowa-
nie sprzedaży w trybie), doradztwo w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, działalność gospodarcza, ho-
tele (administrowanie), komputerowe bazy danych (po-
zyskiwanie danych do), komputerowe bazy danych (sys-
tematyzacja danych), komputerowe zarządzanie plikami, 
księgowość, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, rachunkowość, reklama, reklama billbo-
ardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamowa przestrzeń (wynajmowanie), reklamowych 
(wynajmowanie nośników), targi (organizowanie) w celach 
handlowych lub reklamowych, wynajmowanie urządzeń 
i wyposażenia biurowego, 36 administrowanie nierucho-
mościami, analizy finansowe, doradztwo w sprawach fi-
nansowych, dzierżawa majątku nieruchomego, finansowe 
(usługi), fundusz inwestycyjny wzajemny (tworzenie fun-
duszu), majątek nieruchomy (pośrednictwo w sprawach), 
majątek nieruchomy (zarządzanie), mieszkania (wynaj-
mowanie), nieruchomości (wycena), ściąganie czynszów, 
wynajmowanie pomieszczeń biurowych (nieruchomości), 
zarządzanie majątkiem, 37 budownictwo, czyszczenie 
budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od ze-
wnątrz, instalowanie, malowanie, montaż i naprawa, mu-
rowanie, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, tapeto-
wanie, tynkowanie, 39 garaże (wynajmowanie), magazyny 
(wynajmowanie), miejsca parkingowe (wynajmowanie), 
parkingi (prowadzenie), 42 architektura, badania technicz-
ne, doradztwo budowlane, opracowywanie projektów 
technicznych, pomiary geodezyjne, poszukiwania geolo-
giczne (ekspertyzy, pomiary), projektowanie budynków, 
43 hotele, motele, pobyt czasowy (rezerwacje kwater), re-
zerwacje miejsc w hotelach, wynajmowanie pomieszczeń 
na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia (mi-
tyngi, narady).

(210) 472266 (220) 2017 05 29
(731) MUCHA JAN FABRYKA MEBLI UNIMEBEL, Ostrzeszów
(540) Jan Mucha UNIMEBEL FABRYKA MEBLI

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 balustrady, belki niemetalowe, belki policz-
kowe (części schodów) niemetalowe, boazeria drewniana, 
deski, drewno budowlane, drewno fornirowane, drewno 
nadające się do formowania, drewno obrobione, drewno pi-
łowane, drewno po częściowej obróbce, drewno użytkowe, 
drzwi niemetalowe, fornir, futryny do drzwi niemetalowe, 
gonty, gzymsy niemetalowe, listwy niemetalowe, kątowniki 
niemetalowe, klepka podłogowa, krokwie dachowe, krokwie 
narożne dachów, listwy do budownictwa niemetalowe, łaty 
drewniane, parkiety, płytki parkietowe, płytki podłogowe 
niemetalowe, płyty drewniane, sklejka, 20 meble, w tym: 
krzesła i pozostałe meble do siedzenia, meble biurowe, 
meble sklepowe, meble kuchenne, 35 usługi w zakresie 
sprzedaży hurtowej i detalicznej takich towarów jak: meble, 
krzesła, meble do siedzenia, meble biurowe, meble sklepo-
we, meble kuchenne, 40 usługi stolarskie, usługi ciesielskie, 
usługi w zakresie wykańczania mebli, usługi tartaczne.

(210) 472267 (220) 2017 05 29
(731) SANIEWSKI ŁUKASZ, Warszawa
(540) BULFA

(531) 03.01.08, 24.09.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, metalowe pojem-
niki i artykuły do transportu i pakowania, 8 przybory do hi-
gieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, 9 elektroniczne 
urządzenia do identyfikacji zwierząt, urządzenia zabezpie-
czające i ochronne, 19 niemetalowe konstrukcje i budynki 
przenośne, 21 artykuły dla zwierząt.

(210) 472271 (220) 2017 05 29
(731) JEWISH COMMUNITY CENTRE, Kraków
(540) RIDE FOR THE LIVING
(510), (511) 41 edukacja religijna, kultura fizyczna.

(210) 472273 (220) 2017 05 29
(731) SUMOROWSKI PAWEŁ E4C, Wysoka Lelowska
(540) EKOSUM

(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje sanitarne, urządzenia 
i instalacje do oczyszczania ścieków, w tym ścieków przemy-
słowych, szamba, zbiorniki na wodę, zbiorniki WC, 19 zbior-
niki na wodę deszczową niemetalowe, w tym z tworzyw 
sztucznych, zbiorniki ściekowe niemetalowe, w tym z two-
rzyw sztucznych, 20 beczki na wodę deszczową z tworzyw 
sztucznych.

(210) 472339 (220) 2017 05 30
(731) KACZMARSKI MAŁGORZATA KACZMARSKI INKASO, 

Wrocław
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(540) KACZMARSKI INKASSO

(531) 03.07.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy i raporty statystyczne, gromadzenie 
danych, kompilacja danych dla osób trzecich, gromadzenie 
i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach 
danych, gromadzenie informacji dla firm, gromadzenie staty-
styk w zakresie działalności gospodarczej, gromadzenie in-
formacji handlowej, tworzenie komputerowych baz danych, 
kompilacja informacji statystycznych, kompilacja i systema-
tyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, 
kompilacja danych statystycznych dotyczących przedsię-
biorstw, kompilacja zindeksowanych adresów, konsultacje 
dotyczące przygotowywania statystyk biznesowych, kompi-
lacja statystyk związanych z reklamą, tworzenie rejestrów 
dotyczących importerów, tworzenie rejestrów dotyczących 
eksporterów, kompilacja modeli statystycznych w celu do-
starczania informacji dotyczących dynamiki rynku, tworze-
nie list potencjalnych klientów, kompilacja list adresowych 
dla przesyłek reklamowych, kompilacja list adresowych, sta-
tystyczne zestawienia, opracowywanie statystyk bizneso-
wych, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlo-
wych, usługi komputerowego przetwarzania informacji 
z zakresu działalności gospodarczej, skomputeryzowane 
gromadzenie indeksów klientów, opracowywanie statystyk 
handlowych, opracowywanie statystyk biznesowych i infor-
macji handlowych, opracowywanie katalogów, spisów 
w celu publikacji w Internecie, opracowywanie katalogów 
[spisów] w celu ich publikacji w globalnej sieci komputero-
wej lub Internecie, opracowywanie informatorów handlo-
wych, opracowywanie biznesowych danych statystycznych, 
nabywanie informacji w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczących statusu firmy, nabywanie informacji o działal-
ności gospodarczej dotyczących działalności spółki, naby-
wanie informacji handlowych, zdobywanie statystyk doty-
czących działalności gospodarczej [dla osób trzecich], 
zestawienia statystyczne (dla działalności gospodarczej lub 
celów handlowych], systematyzacja danych w komputero-
wych bazach danych, analiza danych i statystyk dotyczących 
badań rynkowych, analiza danych statystycznych z badań 
rynku, analiza rynku, badania rynkowe, badania i analizy ryn-
kowe, badania działalności gospodarczej i badania rynkowe, 
gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, rapor-
ty z analiz rynkowych, badania w zakresie zysków, biznesowe 
usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, usługi doradcze (biznesowe) w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, doradzanie przedsiębiorstwom 
handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, doradz-
two biznesowe, doradztwo w sprawach działalności gospo-
darczej, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem 
w przedsiębiorstwie, usługi doradztwa w zakresie działalno-
ści gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie admini-
strowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie 
przejęć przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem 
handlowym, doradztwo w zakresie organizacji i prowadze-
nia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organi-
zacji działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie dzia-

łalności gospodarczej dla firm, konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej dla osób indywidualnych, usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradz-
two w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Inter-
net, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność 
gospodarcza], doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
opracowywanie pomysłów dla ekonomii biznesu, pomoc 
i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodar-
czej, porady, pytania i informacje dotyczące działalności go-
spodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej, usługi w zakresie sprawozdań 
rynkowych, automatyczne przetwarzanie danych, doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej związane z prze-
twarzaniem danych, elektroniczne przetwarzanie danych, 
kompilacja informacji do komputerowych baz danych, kom-
pilowanie i systematyzowanie informacji w bankach danych, 
skomputeryzowane przetwarzanie danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, przetwarzanie danych, przetwarzanie 
danych dla firm, przetwarzanie danych w celu gromadzenia 
danych do celów działalności gospodarczej, przetwarzanie 
wyników badań dotyczących działalności gospodarczej, 
skomputeryzowana weryfikacja danych, zestawianie danych 
w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wprowadzanie 
i przetwarzanie danych, weryfikacja przetwarzania danych, 
usługi zarządzania danymi, usługi w zakresie wyszukiwania 
danych, usługi przetwarzania danych online, usługi informa-
cyjne w zakresie przetwarzania danych, 36 agencje ściągania 
należności, agencje ściągania wierzytelności, dostarczanie 
informacji dotyczących faktoringu długów, organizacja ścią-
gania długów, ściąganie długów, windykacja, usługi związa-
ne z upadłością, usługi w zakresie zarządzania długami, usłu-
gi doradztwa w zakresie zadłużenia, skomputeryzowane 
usługi w zakresie informacji finansowej, elektroniczne usługi 
windykacji należności, agencje kredytowe, doradztwo doty-
czące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, 
doradztwo dotyczące pożyczek, doradztwo finansowe 
związane z usługami kredytowymi, ocena zdolności kredyto-
wej przedsiębiorstw, gwarantowanie pożyczek, organizo-
wanie kredytów, organizowanie pożyczek w celu zabezpie-
czania funduszy dla osób trzecich, udzielanie pożyczek, 
poręczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubez-
pieczeniowe, udzielanie gwarancji i zabezpieczeń, udziela-
nie kredytów, kredyty handlowe, usługi dotyczące poży-
czania i pożyczek, usługi gwarancji finansowych, usługi 
konsultingowe dotyczące udzielania pożyczek, usługi poży-
czek finansowych, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
zarządzanie majątkiem, nabywanie hipotek, nabycie i prze-
niesienie roszczeń pieniężnych, usługi związane z niewy-
płacalnością, usługi w zakresie ściągania długów, usługi 
w zakresie odzyskiwania posiadania, restrukturyzacja dłu-
gów, pobieranie płatności za towary i usługi, windykacja na-
leżności i odzyskiwanie długów, ocena danych biura kredy-
towego, ocena zdolności kredytowej firm i osób prywatnych, 
ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredyto-
wych, wynajem nieruchomości, wynajem pomieszczeń biu-
rowych, wynajem powierzchni biurowej, 42 certyfikacja 
[kontrola jakości], kontrola jakości dla osób trzecich, kontrola 
jakości, ocena jakości, administracja serwerów, aktualizowa-
nie banków pamięci systemów komputerowych, analizy 
komputerowe, analizy systemów komputerowych, badania 
dotyczące przetwarzania danych, badania w dziedzinie tech-
nologii informacyjnej, badania w dziedzinie technologii 
przetwarzania danych, doradztwo, konsultacje i informacja 
w zakresie technologii informacyjnych, przygotowywanie 
programów komputerowych do przetwarzania danych, pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektro-
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nicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie syste-
mów do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie 
systemów przetwarzania danych, projektowanie i opracowywa-
nie systemów do wyświetlania, danych, projektowanie i opraco-
wywanie systemów do przechowywania danych, zarządzanie 
projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego 
przetwarzania danych [EDP], usługi komputerowe on-line, usłu-
gi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania 
danych, zarządzanie projektami w zakresie technologii informa-
cyjnych, odzyskiwanie danych komputerowych, doradztwo 
związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, pisanie 
i projektowanie oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie pakietów oprogramowania na zamówienie, programowa-
nie komputerów i projektowanie oprogramowania, projektowa-
nie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
instalacja i utrzymanie programów komputerowych, instalacja, 
konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania komputerowe-
go, rozwój sprzętu komputerowego, doradztwo w sprawach 
komputerów, powielanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie systemów komputerowych, wynajem sprzętu 
i oprogramowania komputerowego, 45 licencjonowanie wła-
sności intelektualnej, monitorowanie praw własności, intelek-
tualnej do celów doradztwa prawnego, badania w zakresie 
własności intelektualnej, egzekwowanie praw do własności 
intelektualnej, doradztwo w zakresie własności intelektual-
nej, usługi prawne dotyczące nabywania własności intelek-
tualnej, usługi prawne związane z eksploatacją praw własno-
ści intelektualnej, zarządzanie własnością intelektualną, 
usługi detektywistyczne, usługi doradcze w zakresie usług 
detektywistycznych.

(210) 472632 (220) 2017 06 06
(731) OSTROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka
(540) ostrowia

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 desery mleczne, jogurt, kazeina do celów 
spożywczych, kefir, masło, mleko, mleko w proszku, mleko 
zagęszczone, napoje mleczne, śmietana, ser wiejski, sery, ser-
ki homogenizowane, twaróg, 30 budynie, lody spożywcze, 
majonezy, napoje na bazie czekolady i kakao, zagęszczacze 
do lodów spożywczych, 35 ekspertyzy opłacalności z zakre-
su aparatury, przyrządów i sprzętu mleczarskiego, pośred-
nictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów 
w zakresie: wyrobów mleczarskich oraz aparatury, przyrzą-
dów i sprzętu mleczarskiego, deserów mlecznych, jogur-
tów, kazeiny do celów spożywczych, kefirów, masła, mleka, 
mleka w proszku, mleka zagęszczonego, napoi mlecznych, 
śmietany, sera wiejskiego, serów, serków homogenizowa-
nych, twarogu, budyniu, lodów spożywczych, majonezów, 
napoi na bazie czekolady i kakao, zagęszczaczy do lodów 
spożywczych, prowadzenie hurtowni i sklepów z towarami: 
wyroby mleczarskie, aparatura, przyrządy i sprzęt mleczarski, 
desery mleczne, jogurt, kazeina do celów spożywczych, kefir, 
masło, mleko, mleko w proszku, mleko zagęszczone, napoje 
mleczne, śmietana, ser wiejski, sery, serki homogenizowane, 
twaróg, budynie, lody spożywcze, majonezy, napoje na ba-

zie czekolady i kakao, zagęszczacze do lodów spożywczych, 
41 kursy i szkolenia z zakresu aparatury, przyrządów i sprzętu 
mleczarskiego, 42 ekspertyzy inżynieryjne z zakresu aparatu-
ry, przyrządów i sprzętu mleczarskiego.

(210) 472644 (220) 2017 06 06
(731) GRANA FOOD REST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) restaurant GRANA PADANO PASTA PIZZA BEER 

DRINK

(531) 08.07.04, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 26.02.01, 27.05.01
(510), (511) 43 restauracje.

(210) 472658 (220) 2017 06 07
(731) WITEKS-CENTRUM WITEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) HOMESPACE

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 pralki, przybory kuchenne elektryczne, 11 lam-
py oświetleniowe, kuchenki, czajniki elektryczne, 19 żaluzje 
niemetalowe, 20 meble wypoczynkowe, meble gabineto-
we, meble do sypialni, meble stołowe, meble biurowe, me-
ble dziecięce, meble gastronomiczne, materace, poduszki, 
karnisze do zasłon, żaluzje do wnętrz, 21 zastawa stołowa, 
wyroby ze szkła, porcelany, fajansu i ceramiki, garnki ku-
chenne, przybory kuchenne, 24 firany, zasłony z surowców 
włókienniczych lub tworzyw sztucznych, kotary, kurtyny, na-
rzuty, obrusy, bielizna pościelowa, koce, kołdry, ręczniki, po-
szewki na poduszki, 27 dywany, chodniki, wykładziny, tapety, 
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalają-
ce nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie także 
internetowym z meblami, lampami oświetleniowymi, zasta-
wą stołową, wyrobami ze szkła, porcelany, fajansu i ceramiki, 
garnkami, urządzeniami i przyborami kuchennymi, artykuła-
mi dekoracyjnymi i pościelą, dywanami i tapetami, karnisza-
mi oraz żaluzjami.

(210) 472963 (220) 2017 06 14
(731) POLSKIE STOWARZYSZENIE MARKETINGU SMB, 

Warszawa;
VFP COMMUNICATIONS LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) GOLDEN ARROW

(531) 29.01.11, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 16 publikacje drukowane, broszury, gazety, 
czasopisma, magazyny, materiały introligatorskie, fotogra-
fie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instrukta-
żowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, organizowanie 
i prowadzenie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć, 
wystaw w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, za-
baw, festynów, pikników, organizowanie i prowadzenie 
ceremonii i gali wręczania nagród, produkcja i montaż 
programów telewizyjnych i radiowych, usługi w zakresie 
działalności wydawniczej, edycja i dystrybucja książek, 
tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów, do-
starczanie publikacji elektronicznych on-line, usługi księ-
garni elektronicznej, dokształcanie i doradztwo zawodo-
we, prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych, 
publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie gier 
interaktywnych, interaktywna rozrywka, z usługi quizów 
elektronicznych, także dostarczane globalną siecią kom-
puterową lub przez Internet.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 473864 (220) 2017 07 07
(731) DEKER TOMASZ, Gdańsk
(540) DEKER
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, cukiernicze i ciast-
karskie, słodycze, jadalne artykuły dekoracyjne do ciast, 
wafle, lody, lody rzemieślnicze, dekoracje cukiernicze, wy-
roby czekoladowe do dekoracji ciast, budynie, puddingi, 
pierniki, praliny, czekoladki, herbata, kakao, kawa, napoje 
kawowe, napoje na bazie czekolady, kakao, 41 nauczanie 
i szkolenia, organizowanie i obsługa zjazdów, seminariów, 
spotkań towarzyskich, organizowanie i obsługa imprez 
rozrywkowych, rekreacyjnych, organizowanie i obsługa 
przyjęć okolicznościowych, kształcenie praktyczne, poka-
zy, pokazy edukacyjne, pokazy w zakresie wyrobów cu-
kierniczych i piekarniczych, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
prowadzone w kafeteriach, kawiarniach, barach szybkiej 
obsługi, usługi gastronomiczne, restauracje, lodziarnie, 
kawiarnie, usługi restauracji sprzedających posiłki na wy-
nos, usługi cateringowe, catering napojów i żywności, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem, prowadzenie cukierni, prowadzenie 
piekarni.

(210) 474121 (220) 2017 07 14
(731) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, Lublin;
REGIONALNY ZWIĄZEK HODOWCÓW OWIEC I KÓZ, Lublin

(540) JAGNIĘCINA z Lubelszczyzny

(531) 03.04.11, 03.04.12, 26.01.01, 26.01.15, 29.01.11, 27.05.01, 
27.05.10, 27.05.17, 26.11.02

(510), (511) 16 broszury, poradniki [podręczniki], biuletyny 
informacyjne, książki, książki edukacyjne, 29 jagnięcina, prze-
tworzona, produkty z jagnięciny, mięso i wędliny.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 474304 (220) 2017 07 18
(731) SZOPEX-DUTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn
(540) BUTY dlamalucha.pl

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.05.01, 02.05.22
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wy-
syłkowej oraz za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia 
i akcesoriów dla dzieci i młodzieży, w tym: koszulek, bluz, 
kurtek, spodenek, spodni, bielizny osobistej, skarpet, getrów, 
nakryć głowy, obuwia codziennego i sportowego, sandałów, 
strojów kąpielowych, piłek do gier, plecaków, portfeli, toreb 
sportowych i podróżnych, usługi handlu elektronicznego, 
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych 
i sprzedaży, dostarczanie informacji konsumentom na temat 
towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, promowanie [reklama] działal-
ności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień han-
dlowych, zarządzanie [w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej], zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjo-
nowania towarów i usług na rzecz osób trzecich.

(210) 474305 (220) 2017 07 18
(731) SZOPEX-DUTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn
(540) WS² WARSAW SNEAKER STORE

(531) 26.04.09, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wy-
syłkowej oraz za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia 
i akcesoriów, w tym: koszulek, bluz, kurtek, spodenek, spodni, 
bielizny osobistej, skarpet, nakryć głowy, obuwia codzienne-
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go i sportowego, plecaków i toreb sportowych oraz portfeli, 
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie in-
formacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomuni-
kacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, dostarczanie 
informacji konsumentom na temat towarów i usług, prezen-
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży deta-
licznej, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie 
[w ramach prowadzonej działalności gospodarczej] w zakre-
sie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trze-
cich, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania 
towarów i usług na rzecz osób trzecich.

(210) 474593 (220) 2017 07 26
(731) NARODOWE FORUM MUZYKI IM. WITOLDA 

LUTOSŁAWSKIEGO, Wrocław
(540) Pośpiewaj mi mamo, Pośpiewaj mi tato

(531) 01.07.06, 01.07.07, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 
02.05.06

(510), (511) 41 warsztaty w celach kulturalnych, edukacyj-
nych i szkoleniowych.

(210) 474757 (220) 2017 07 27
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) STOLICA
(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) 475052 (220) 2017 08 07
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) podatek od miłości
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interak-
tywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura 
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemne-
go, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radio-
we, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym 
dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zako-
dowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, 

zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną 
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparatu-
rowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania pro-
gramów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku 
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiają-
ca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator 
obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup to-
warów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, 
przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako 
ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsłu-
gi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio i video 
w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, 
urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania 
obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w for-
macie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory, kom-
putery i urządzenia towarzyszące, komputery przystosowa-
ne do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie 
naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w zakresie 
reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, 
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe 
w środkach masowego przekazu, usługi produkcji audycji 
i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, 
usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i pró-
bek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlo-
wych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, bada-
nia rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach 
działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przeka-
zywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie eks-
pertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, 
usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, skle-
pu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzeda-
ży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, 
nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie 
zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przysto-
sowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych 
nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interak-
tywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-
wodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego 
i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, od-
biorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym deko-
derem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego 
sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów 
aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglą-
darkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturo-
wych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania 
programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, 
wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, 
książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowe-
go, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzeda-
ży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako 
elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, balo-
niki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samo-
przylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, 
daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane 
na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki lasero-
we, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy 
komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, 
galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalku-
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latory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, ko-
smetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, 
kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudeł-
ka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kom-
paktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na na-
poje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, 
papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea je-
dwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki 
i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfe-
le, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowe-
rowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsło-
neczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla 
personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i to-
rebki, torciki, trąbki, T-shirty, wizytowniki, wody perfumowa-
ne i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, 
zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi 
telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej: zbieranie 
i rozpowszechnianie informacji, usługi emisji sygnału radio-
wego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów 
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabular-
nych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji 
z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyj-
nej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi 
przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyj-
nych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnia-
nia programów i informacji za pośrednictwem sieci informa-
tycznych - Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-
wodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - 
zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidual-
nie określonych dla każdego abonenta z możliwością 
wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do opera-
tora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkur-
sach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednocze-
snym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi 
telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży de-
talicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację 
z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożli-
wianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej 
automatycznej selekcji programów które mają być nagrywa-
ne, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interak-
tywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji 
on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostę-
pu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjne-
go poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie infor-
macji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych 
usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca 
na strony WWW, usługi poczty elektronicznej, organizacja 
i przekazywanie serwisów internetowych WWW, dostarcza-
nie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Inter-
necie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, fil-
mowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń 
do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego 
i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urzą-
dzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i ana-
logowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie 
danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu 
do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostę-
pu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali in-
ternetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja roz-
rywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, 
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, 
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i kon-
kursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem wi-
dzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośred-
nictwem radia, telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu 
do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie  

on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmo-
wania sprzętu do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu, 
dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach 
radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usług au-
tomatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgod-
nie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie 
ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania 
muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie 
elektronicznym ze stron WWW przez Internet, usługi wynaj-
mowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i pro-
dukcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji 
imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyj-
nych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych ma-
teriałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, 
czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie 
ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organi-
zacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, 
42 opracowywanie i wdrażanie programów komputero-
wych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego 
zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowa-
dzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowa-
dzenie badań w dziedzinie usług medialnych - prace badaw-
czo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania 
nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, opraco-
wywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostęp-
niania czasu dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, 
usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodo-
wych serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania do-
stępu do serwerów internetowych.

(210) 475259 (220) 2017 08 11
(731) SHOWROOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SHWRM

(531) 27.05.01, 27.05.25
(510), (511) 18 bagaże i torby do przenoszenia, torby, tor-
by skórzane, torby z imitacji skóry, torby płócienne, torby 
podróżne, torby na kółkach, torby sportowe, plecaki, torby 
plażowe, torby na garnitury, koszule i sukienki, walizy, waliz-
ki na dokumenty, portfele i portmonetki, portfele skórzane, 
portfele z imitacji skóry, portfele na karty kredytowe oraz 
wizytowe, portfele na dokumenty, paski z imitacji skóry, 
25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, 
odzież niemowlęca, odzież sportowa, odzież gimnastycz-
na, akcesoria odzieżowe, bielizna osobista damska, bielizna 
osobista męska, bielizna osobista dziecięca, piżamy, odzież 
ze skóry, okrycia wierzchnie damskie, okrycia wierzchnie 
męskie, okrycia wierzchnie dziecięce, prochowce, pelery-
ny, pelisy, poncza, nakrycia głowy damskie, nakrycia głowy 
męskie, nakrycia głowy dziecięce, akcesoria mody, takie jak 
apaszki, szale, szaliki, chusty, kominy, krawaty i muszki, pa-
ski, paski skórzane, pasy do pończoch, turbany, woalki, pasy 
do przechowywania pieniędzy (odzież), płaszcze kąpielowe, 
wyroby pończosznicze, pończochy, rajtuzy, skarpetki, poń-
czochy wchłaniające pot, potniki, rękawice narciarskie, ręka-
wiczki, rękawiczki z jednym palcem, śliniaki nie papierowe, 
stroje kąpielowe, stroje plażowe, stroje na maskaradę, togi, 
obuwie, akcesoria do obuwia takie jak wkładki do butów, 
obuwie damskie, obuwie męskie, obuwie dziecięce, 35 usłu-
gi reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, usługi reklamy 
i promocji on-line za pośrednictwem sieci komputerowej 
i Internetu, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
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danych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej dla towarów 
w zakresie pielęgnacji i higieny osobistej, produktów perfu-
meryjnych i kosmetyków, odzieży i akcesoriów odzieżowych, 
akcesoriów mody, obuwia, nakryć głowy, bielizny domowej, 
strojów kąpielowych, bielizny osobistej, tekstyliów, pasman-
terii, wyrobów skórzanych, biżuterii, kamieni, wyrobów ze-
garmistrzowskich, okularów, mebli, toreb i kuferków, toreb 
skórzanych, walizek, pasków, usługi zarządzania działalnością 
handlową, administrowanie działalności handlowej, czyn-
ności biurowe, usługi doradztwa i organizacji w działalności 
handlowej.

(210) 475369 (220) 2017 08 16
(731) ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) PROLINE

(531) 27.05.01, 27.05.24, 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) 475371 (220) 2017 08 16
(731) ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) casual

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 24 Tekstylia i wyroby włókiennicze, tkaniny, 
tkaniny bawełniane, tkaniny elanobawełniane, tkaniny fla-
nelowe, tkaniny mieszankowe poliestrowo-bawełniane, tka-
niny 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-
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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) 475654 (220) 2017 08 24
(731) DYNAMIC TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów
(540) dynamax

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 chemiczne środki organiczne do czyszczenia, 
preparaty zapobiegające powstawaniu plam, preparaty za-
pobiegające powstawaniu pleśni, kleje dla celów przemy-
słowych, spoiwa do naprawy powierzchni, 2 farby, pokosty, 
lakiery, bejce, środki zabezpieczające i konserwujące drew-
no, preparaty zabezpieczające powierzchnie metali, prepa-
raty zapobiegające powstawaniu rdzy, 3 środki do czyszcze-
nia, ściereczki do czyszczenia nasączone detergentami, żele 
do czyszczenia, płyny do czyszczenia, proszki do czyszcze-
nia, środki do mycia, środki do wybielania, środki do prania, 
preparaty do usuwania plam, środki do usuwania kamienia 
kotłowego, preparaty do odtłuszczania powierzchni, pre-
paraty do odświeżania powierzchni, preparaty do konser-
wacji powierzchni, preparaty do pielęgnacji powierzchni, 
preparaty do nabłyszczania, preparaty do pastowania, pre-
paraty antystatyczne, środki do odświeżania powietrza [za-
pachowe], toaletowe środki sanitarne, kosmetyki samocho-
dowe, środki do pielęgnacji ciała i włosów, środki do mycia 
ciała, żele do mycia ciała, środki do kąpieli, środki do mycia 
włosów, mydła, środki do czyszczenia zębów, pasty, proszki 
i płyny do zębów, szampony, preparaty do golenia, dez-
odoranty osobiste, 5 środki do dezynfekcji, środki bakterio-
bójcze, środki grzybobójcze, dezodoranty do pomieszczeń 
i pojazdów.

(210) 475816 (220) 2017 08 25
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) Gripex

(531) 01.15.09, 19.13.21, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.12
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, 
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ust-
nej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, 
produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sani-
tarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecz-
nicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne 
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, diete-
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty 
ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobój-
cze do celów medycznych, biologiczne preparaty do ce-
lów medycznych, odczynniki biologiczne do celów me-
dycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, 
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, preparaty 
biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farma-
ceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądziko-
we, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, 
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sa-
nitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty 
weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk 
medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów 
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, 
zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, okłady, plastry 
lecznicze, 10 wyroby medyczne.

(210) 476082 (220) 2017 09 04
(731) GARCHEM GARCZAREK SPÓŁKA JAWNA, Granowo
(540) Pergel

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia, detergenty do zmy-
wania naczyń, detergenty do zmywania naczyń w zmy-
warkach, detergenty inne niż używane w procesach pro-
dukcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, preparaty 
do mycia, mydełka, mydła, płyny do mycia naczyń, środki 
do nadawania połysku, płyny do spryskiwaczy szyb, środki 
do mycia szkła, środki do szorowania, środki do zmywania 
naczyń, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, 
produkty toaletowe, chusteczki nasączone płynami kosme-
tycznymi, ściereczki nasączone detergentami do czyszcze-
nia, płyny do prania, płyny do prania chemicznego.

(210) 476119 (220) 2017 09 04
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POCZTA POLSKA
(510), (511) 6 skrzynki metalowe na listy, nadawcza skrzynka 
pocztowa, pojemniki metalowe na przesyłki pocztowe, od-
dawcza skrzynka przydrożna, skrytka pocztowa, kasety 
na przesyłki pocztowe, kasety metalowe do przewozu ła-
dunków, urządzenia samoobsługowe, 9 urządzenia do na-
grywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, 
urządzenia i instrumenty elektryczne oraz elektroniczne 
do komunikacji oraz telekomunikacji, urządzenia i instru-
menty do przesyłania, zachowywania i odbierania danych 
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i informacji, serwery i urządzenia informatyczne, serwery in-
tranetowe, oprogramowanie komputerowe, w tym oprogra-
mowanie komputerowe wspomagające prowadzenie działal-
ności finansowej, bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, 
projektowej i ubezpieczeniowej, oprogramowanie komputero-
we dla przechowywania i przetwarzania danych, komputery 
i systemy komputerowe, urządzenia elektroniczne wspoma-
gające bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne 
urządzenia kryptograficzne, wagi pocztowe, ochronna 
odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], 
12 wózki pocztowe, wózki dla listonoszy, wózki przeładunko-
we, wózki na dokumenty, wózki do przewozu kaset listo-
wych, 16 katalogi, materiały drukowane, materiały piśmien-
ne, pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze, afisze, 
banery, roll-upy, tablice ogłoszeniowe z papieru i kartonu, 
materiały papiernicze, broszury, torby i torebki do pakowa-
nia, zeszyty, kartki okolicznościowe, etykiety z papieru i in-
nych materiałów, karton, wyroby z kartonu, mianowicie: pla-
katy z kartonu, banery wystawowe wykonane z kartonu, 
drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane za-
proszenia kartonowe, etykiety z kartonu, kartonowe konte-
nery do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania, ko-
perty z kartonu, materiały opakowaniowe wykonane 
z kartonu, pojemniki kartonowe, pudełka kartonowe, składa-
ne pudełka kartonowe, szyldy z kartonu, szyldy reklamowe 
z kartonu, transparenty z kartonu, tuby z kartonu, ulotki z kar-
tonu, wystawowe kartonowe pudełka, papeterie, karty pocz-
towe, widokówki, karnety, czyste blankiety, folia z tworzywa 
sztucznego do opakowywania, notatniki, papier do pisania, 
pudełka z papieru, transparenty z papieru, tuby z tektury, 
ulotki, koperty, formularze (blankiety, druki) z papieru lub kar-
tonu, znaczki pocztowe - w tym znaczek personalizowany, 
nadawcze książki pocztowe, cennik prasy w prenumeracie, 
etykiety cenowe na towarze handlowym, etykiety na rega-
łach/ekspozytorach, opakowania promocyjne dla towarów, 
opaski cenowe, kiwaki reklamowe, plakaty reklamowe, na-
klejki podłogowe, drukowane materiały promocyjne, kaseto-
ny zewnętrzne, ulotki, broszury, prospekty, informatory, fol-
dery, książki w zakresie pocztowych numerów adresowych, 
taśma zabezpieczająca do przesyłek, papierowe identyfika-
tory imienne, dekoracje z papieru, 17 plomby samozacisko-
we plastikowe, 18 torby kurierskie, torby dla listonoszy, sakwy 
i saszetki dla listonoszy, 20 pojemniki niemetalowe na prze-
syłki pocztowe, stoiska wystawowe do celów handlowych, 
tabliczki identyfikacyjne niemetalowe, skrzyniopalety, tabli-
ce informacyjne, szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, 
semafory reklamowe, tablice kierunkowe, 22 worki poczto-
we, 25 odzież robocza w tym koszule, bluzki, marynarki, ża-
kiety, spódnice, kamizelki, spodnie, kurtki, polary, 35 usługi 
w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub 
przemysłowymi, opracowania i organizowania programów 
promocyjnych, badania opinii społecznej, badania rynku, 
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych 
baz danych, kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towa-
rów, usług, wyszukiwania informacji dla osób trzecich, rekla-
my za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnia-
nia ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym 
rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych 
za pośrednictwem portalu internetowego, reklamy kore-
spondencyjnej, rozpowszechniania materiałów reklamo-
wych (próbek, druków, prospektów, broszur), rozpowszech-
niania materiałów reklamowych w postaci druków, ulotek, 
prospektów, informatorów w zakresie pocztowych nume-
rów adresowych, dystrybucji materiałów reklamowych, zbie-
rania, adresowania i kopertowania towarów, zwłaszcza li-
stów, pakunków i paczek (prace biurowe), gromadzenia 
dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępniania 

klientom, powielania dokumentów, usługa administrowania 
call center na rzecz osób trzecich, prenumerata gazet i cza-
sopism dla osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych w postaci druków, ulotek, prospektów, broszur 
i informatorów, usługi badania rynku, usługi badania opinii 
publicznej, usługi w zakresie wyszukiwania informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, 36 usługi bankowe, 
tradycyjne usługi finansowe (m. in. w zakresie obsługi prze-
kazów pocztowych i transferów pieniężnych w obrocie krajo-
wym i zagranicznym, wpłat na rachunki bankowe, działalności 
kantorowej), obsługa przekazów zagranicznych i zagranicz-
nych świadczeń emerytalno-rentowych w tym wystawianie 
deklaracji podatkowych dla świadczeniobiorców i w formie 
e-deklaracji dla urzędów, działalność kantorowa w tym ob-
sługa transakcji walutowych, usługi monetarne, usługi po-
średnictwa finansowego, usługi pośrednictwa finansowego 
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i komputero-
wych, usługi w zakresie elektronicznych transakcji telefonem 
komórkowym, urządzeniem mobilnym, usługi w zakresie: 
obsługa płatności handlu elektronicznego, w tym zakładanie 
kont wykorzystywanych do zakupu towarów i usług przez 
Internet, telefon i urządzenie mobilne, usługi płatności elek-
tronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja ra-
chunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa mikropłat-
ności, obsługa płatności urządzeniami mobilnymi, obsługa 
płatności bezgotówkowej, obsługa kart pre-paid, w tym ob-
sługa płatności elektronicznych powstałych przez płatność 
pre-paid, obsługa kart, kart bankowych, kart kredytowych, 
kart debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych, 
usługi finansowe, w tym oferowanie kont on-line w systemie 
elektronicznym, bankowość elektroniczna, usługi bankowo-
ści on-line, ściąganie należności/wierzytelności, elektronicz-
ny transfer środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą 
telekomunikacyjną, przesyłanie środkami elektronicznymi 
informacji dotyczących inwestycji kapitałowych, usługi za-
bezpieczania elektronicznego transferu środków finanso-
wych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i reje-
stracji transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną, 
wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami 
w tym m.in. w zakresie oznakowania zewnętrznego i wewnętrz-
nego placówek pocztowych, usługi w zakresie zarządzania za-
sobami gotówkowymi, obsługa obrotu gotówkowego, prze-
chowywanie depozytów, 37 usługi naprawy i przeglądów 
samochodów, konserwacja i naprawa pojazdów, 38 usługi 
w zakresie obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci Internet 
w zakresie zapewnienia dostępu do elektronicznej skrzynki 
pocztowej, udostępniania informacji z możliwością elektro-
nicznego przyjmowania i przekazywania informacji o prze-
syłkach i przekazach pocztowych i pieniężnych, usługi 
umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a sie-
cią komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu 
do sieci komputerowych, w szczególności Internetu i intra-
netu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi 
w zakresie udostępniania dostępu do baz danych, usługi 
w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi w za-
kresie obustronnej transmisji danych, usługi portali interne-
towych polegające na dostarczaniu użytkownikom danych 
oraz informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem 
Internetu, usługi przekazywania on-line kartek z życzeniami, 
usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za po-
mocą komputera, usługi przesyłania telekopii, usługi teleko-
munikacyjne świadczone przez Internet, intranet i extranet, 
informacja o powyższych usługach, nadawanie, przesyłanie 
i doręczanie telegramów, 39 usługi w zakresie: pakowania, 
dostarczania i przechowywania przesyłek, paczek i kore-
spondencji, frankowania przesyłek pocztowych, transportu 
samochodowego, usługi kurierskie, usługi logistyki transpor-
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tu, usługi dostarczania towarów zamówionych korespon-
dencyjnie, informacja o składowaniu, informacja o transpor-
cie, usługi call center w zakresie informacji dotyczącej 
pakowania, dostarczania i przechowywania, dystrybucja ga-
zet i czasopism, korespondencji i paczek, automatyczny 
i ręczny rozdział przesyłek pocztowych, usługi w zakresie 
nadawania, przesyłania i doręczania przesyłek pocztowych, 
w tym listów, listów poleconych, kartek pocztowych, paczek 
i przesyłek priorytetowych, dostarczanie przesyłek zamówio-
nych korespondencyjnie, usługi kurierskie w zakresie przesy-
łek pocztowych i towarów, usługi w zakresie nadawania, 
przesyłania i doręczania przekazów pocztowych, oznakowa-
nie samochodów, oznakowanie wózków do przewozu kaset, 
kontenerów przejezdnych, ciągników akumulatorowych 
na lotnisku, skrzyniopalet, usługi logistyki kontraktowej, 
41 szkolenia kontroli zabezpieczenia technicznego i monito-
ringu, 42 zarządzanie dokumentacją w tym digitalizacja do-
kumentów (skanowanie), repozytowanie i udostępnianie 
wersji cyfrowej i tradycyjnej dokumentów, archiwizacja, po-
rządkowanie, przechowywanie, brakowanie, udostępniane 
dokumentów, niszczenie dokumentów i nośników danych, 
elektroniczna konwersja danych lub programów, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja 
oprogramowania komputerowego, inżynieria techniczna, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, instalacja, aktualizacja, konserwacja i powielanie 
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwe-
rów (hosting), tworzenie, utrzymywanie i zarządzanie strona-
mi internetowymi, udostępnianie miejsca na serwerach 
(strony internetowe), zarządzanie urządzeniami informatycz-
nymi, przetwarzanie danych, kontrola techniczna pojazdów, 
45 konwojowanie osób, wartości i mienia, ochrona fizyczna, 
kontrola bezpieczeństwa osób i mienia, kontrola bezpie-
czeństwa osób i mienia w zakresie obsługi lotnictwa cywil-
nego, ochrona imprez masowych, obsługa urządzeń depo-
zytowych, monitoring obiektów i obszarów, usługi ochrony 
osobistej, usługi ochroniarskie, usługi doradztwa w zakresie 
bezpieczeństwa, usługi kontroli bagaży dla celów bezpie-
czeństwa, dozór nocny, licencjonowanie własności intelektu-
alnej, zarządzanie prawami własności intelektualnej, doradz-
two prawne.

(210) 476159 (220) 2017 09 05
(731) PIWOWARCZYK-BAŁUK SANDRA BALTICA SPORT 

HORSES, Ciekocinko
(540) BALTICA SPORT HORSES SPB

(531) 27.05.01, 29.01.13, 14.01.19, 26.11.02, 26.04.09
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych ma-
teriałów nie ujęte w innych klasach, 25 odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, 35 zarządzanie w działalności gospodar-
czej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi we-
terynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi 
i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem 
i leśnictwem.

(210) 476342 (220) 2017 09 11
(731) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. 

IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa
(540) MITIREL

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.22, 02.09.23, 01.05.12, 01.15.25, 
26.01.14, 26.01.16, 26.11.21

(510), (511) 41 publikacja książek, periodyków i materiałów 
szkoleniowych, publikacja elektroniczna on-line książek, 
periodyków i materiałów szkoleniowych, produkcja filmów 
szkoleniowych i instruktażowych, edukacja i kształcenie, 
usługi w zakresie edukacji i kształcenia, organizowanie, pro-
wadzenie i obsługa konferencji, kongresów, sympozjów, zjaz-
dów, konkursów, szkoleń, kursów.

(210) 476345 (220) 2017 09 11
(731) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ  

IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa
(540) Chemical Safety and Security Culture

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.15.15, 26.07.25, 26.01.01
(510), (511) 41 publikacja książek, periodyków i materiałów 
szkoleniowych, publikacja elektroniczna on-line książek, 
periodyków i materiałów szkoleniowych, produkcja filmów 
szkoleniowych i instruktażowych, edukacja i kształcenie, 
usługi w zakresie edukacji i kształcenia, organizowanie, pro-
wadzenie i obsługa konferencji, kongresów, sympozjów, zjaz-
dów, konkursów, szkoleń, kursów, 45 doradztwo w sprawach 
bezpieczeństwa.

(210) 476346 (220) 2017 09 11
(731) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ  

IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa
(540) Kultura Bezpieczeństwa Chemicznego
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(531) 26.01.01, 26.07.25, 26.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 publikacja książek, periodyków i materiałów 
szkoleniowych, publikacja elektroniczna on-line książek, 
periodyków i materiałów szkoleniowych, produkcja filmów 
szkoleniowych i instruktażowych, edukacja i kształcenie, 
usługi w zakresie edukacji i kształcenia, organizowanie, pro-
wadzenie i obsługa konferencji, kongresów, sympozjów, zjaz-
dów, konkursów, szkoleń, kursów, 45 doradztwo w sprawach 
bezpieczeństwa.

(210) 476474 (220) 2017 09 14
(731) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Biofos Professional

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 1 środki chemiczne do celów przemysłowych 
w tym biologiczne preparaty do szamb, mydła do celów 
przemysłowych, preparaty enzymatyczne do celów przemy-
słowych, do domowych oczyszczalni ścieków.

(210) 476492 (220) 2017 09 15
(731) GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Grodzisk Mazowiecki

(540) Folik Mama Plus
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, preparaty 
farmaceutyczne.

(210) 476564 (220) 2017 09 18
(731) JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokanin
(540) ZŁOTY ŁAN PIWO JASNE EST 1984 PREMIUM LOCAL 

BEER

(531) 07.01.13, 11.03.03, 25.01.01, 25.01.15, 25.01.19, 25.05.02, 
26.01.01, 26.01.16, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 
26.04.22, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo 
bezalkoholowe.

(210) 476620 (220) 2017 09 18
(731) CAMRO KAMROWSKI KALWASIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Sopot

(540) Vasco Fusion
(510), (511) 9 okulary, oprawki do okularów, okulary przeciw-
słoneczne, okulary ochronne, okulary przeciwoślepieniowe, 
okulary do nurkowania, okulary sportowe, szkła kontakto-
we, szkła korekcyjne, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła 
optyczne, szkła do okularów, etui na okulary, artykuły do wy-
robu okularów, akcesoria do okularów nie zawarte w innych 
klasach.

(210) 476627 (220) 2017 09 18
(731) EUROPYRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) PYROWORLD

(531) 01.01.01, 01.01.04, 01.01.15, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 13 artykuły pirotechniczne, ognie bengalskie, 
petardy, 28 kapiszony do pistoletów [zabawki], kapiszony 
wybuchowe [zabawki], strzelające zabawki bożonarodzenio-
we w kształcie cukierków.

(210) 476671 (220) 2017 09 19
(731) SZYNOL DAWID, GRABOWSKI KUBA QUEQUALITY 

SPÓŁKA CYWILNA, Krapkowice
(540) QUEQUALITY

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania muzyczne 
na taśmach, płytach, dyskach, pliki muzyczne do pobierania, 
oprogramowanie i aplikacje przeznaczone do komputerów 
i elektronicznych urządzeń przenośnych, programy multi-
medialne, publikacje elektroniczne przeznaczone do zapi-
su na komputerze i urządzeniach elektronicznych przeno-
śnych, wydawnictwa elektroniczne, zapisane nośniki obrazu 
i dźwięku, urządzenia do odtwarzania, nagrywania, zapisy-
wania, transmisji dźwięku, obrazu i informacji w postaci elek-
tronicznej, cyfrowej i analogowej, komputery i urządzenia 
współpracujące z komputerami, telefony komórkowe, table-
ty, odtwarzacze, audiobooki, e-booki, magnetyczne karty 
bankowe, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem 
scalonym lub mikroprocesorem, pliki graficzne do ściągnię-
cia do telefonu komórkowego, pliki muzyczne do ściągnięcia 
do telefonu komórkowego, programy gier komputerowych, 
programy komputerowe [software ładowalny], programy 
komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe 
nagrane, 18 torby, plecaki, aktówki, teczki, walizki, kufry i ku-
ferki, sakwy i sakiewki, torebki, futerały, kasetki, kosmetyczki, 
portmonetki, portfele, etui do kluczy, opakowania ze skóry, 
paski skórzane, galanteria skórzana, skóry zwierzęce, imitacja 
skóry, parasole, 25 odzież z tkanin i dzianin, odzież męska, 
odzież damska i dziecięca, bielizna, krawaty, nakrycia gło-
wy, szaliki, apaszki, bandany na szyję, rękawiczki, obuwie, 
41 edukacja, nauczanie w szkołach i przedszkolach, szkolnic-
two wyższe, działalność dydaktyczno - wychowawcza dla 
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dzieci i młodzieży, prowadzenie kształcenia dorosłych, orga-
nizowanie kursów dydaktycznych i nauki języków obcych, 
organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, kongresów, 
sympozjów, zjazdów, pracowni specjalistycznych, warszta-
tów edukacyjnych i kompetencyjnych, treningów praktycz-
nych, organizowanie i prowadzenie szkoleń i seminariów 
dotyczących biznesu, nauczanie w tym nauczanie kore-
spondencyjne w zakresie ekonomii, bankowości, informaty-
ki, prowadzenie kursów i szkoleń dotyczących prywatyzacji 
i restrukturyzacji przedsiębiorstw, organizowanie wystaw 
z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie konkursów 
edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie pokazów kul-
turalnych i naukowych, organizowanie imprez kulturalnych, 
poradnictwo zawodowe, porady w zakresie edukacji i kształ-
cenia, usługi prowadzenia działalności szkoleniowej w zakre-
sie poprawy kondycji fizycznej i rekreacji, edukacja w dziedzi-
nie aktywności fizycznej, promocja kultury fizycznej i sportu 
oraz aktywnego trybu życia, organizowanie konkursów, po-
kazów i zawodów rekreacyjno - sportowych, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, konferencji, kongresów i szkoleń 
propagujących zdrowy tryb życia, usługi wydawnicze, usługi 
w zakresie publikowania książek, czasopism, katalogów, bro-
szur, prospektów, folderów, plakatów, materiałów dydaktycz-
nych, usługi w zakresie wydawania i udostępniania publikacji 
elektronicznych, produkcja nagrań audio i video, usługi fo-
tograficzne, organizacja wystaw i targów, muzyczne usługi 
wydawnicze, usługi w zakresie produkcji muzycznej, usługi 
w zakresie nagrywania muzyki, przestawienia, widowiska, 
koncerty i konkursy muzyczne.

(210) 476673 (220) 2017 09 19
(731) SZYNOL DAWID, GRABOWSKI KUBA QUEQUALITY 

SPÓŁKA CYWILNA, Krapkowice
(540) QueQuality

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania muzyczne 
na taśmach, płytach, dyskach, pliki muzyczne do pobierania, 
oprogramowanie i aplikacje przeznaczone do komputerów 
i elektronicznych urządzeń przenośnych, programy multi-
medialne, publikacje elektroniczne przeznaczone do zapi-
su na komputerze i urządzeniach elektronicznych przeno-
śnych, wydawnictwa elektroniczne, zapisane nośniki obrazu 
i dźwięku, urządzenia do odtwarzania, nagrywania, zapi-
sywania, transmisji, dźwięku, obrazu i informacji w postaci 
elektronicznej, cyfrowej i analogowej, komputery i urządze-
nia współpracujące z komputerami, telefony komórkowe, ta-
blety, odtwarzacze, audiobooki, e-booki, magnetyczne karty 
bankowe, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem 
scalonym lub mikroprocesorem, pliki graficzne do ściągnię-
cia do telefonu komórkowego, pliki muzyczne do ściągnięcia 
do telefonu komórkowego, programy gier komputerowych, 
programy komputerowe [software ładowalny], programy 
komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, 
nagrane, 18 torby, plecaki, aktówki, teczki, walizki, kufry i ku-
ferki, sakwy i sakiewki, torebki, futerały, kasetki, kosmetyczki, 
portmonetki, portfele, etui do kluczy, opakowania ze skóry, 
paski skórzane, galanteria skórzana, skóry zwierzęce, imitacja 
skóry, parasole, 25 odzież z tkanin i dzianin, odzież męska, 
odzież damska i dziecięca, bielizna, krawaty, nakrycia gło-
wy, szaliki, apaszki, bandany na szyję, rękawiczki, obuwie, 
41 edukacja, nauczanie w szkołach i przedszkolach, szkolnic-

two wyższe, działalność dydaktyczno - wychowawcza dla 
dzieci i młodzieży, prowadzenie kształcenia dorosłych, orga-
nizowanie kursów dydaktycznych i nauki języków obcych, 
organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, kongresów, 
sympozjów, zjazdów, pracowni specjalistycznych, warszta-
tów edukacyjnych i kompetencyjnych, treningów praktycz-
nych, organizowanie i prowadzenie szkoleń i seminariów 
dotyczących biznesu, nauczanie, w tym nauczanie kore-
spondencyjne w zakresie ekonomii, bankowości, informaty-
ki, prowadzenie kursów i szkoleń dotyczących prywatyzacji 
i restrukturyzacji przedsiębiorstw, organizowanie wystaw 
z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie konkursów 
edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie pokazów kul-
turalnych i naukowych, organizowanie imprez kulturalnych, 
poradnictwo zawodowe, porady w zakresie edukacji i kształ-
cenia, usługi prowadzenia działalności szkoleniowej w zakre-
sie poprawy kondycji fizycznej i rekreacji, edukacja w dziedzi-
nie aktywności fizycznej, promocja kultury fizycznej i sportu 
oraz aktywnego trybu życia, organizowanie konkursów, po-
kazów i zawodów rekreacyjno - sportowych, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, konferencji, kongresów i szkoleń 
propagujących zdrowy tryb życia, usługi wydawnicze, usługi 
w zakresie publikowania książek, czasopism, katalogów, bro-
szur, prospektów, folderów, plakatów, materiałów dydaktycz-
nych, usługi w zakresie wydawania i udostępniania publikacji 
elektronicznych, produkcja nagrań audio i video, usługi fo-
tograficzne, organizacja wystaw i targów, muzyczne usługi 
wydawnicze, usługi w zakresie produkcji muzycznej, usługi 
w zakresie nagrywania muzyki, przestawienia, widowiska, 
koncerty i konkursy muzyczne.

(210) 476684 (220) 2017 09 19
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) Rockets 20 FULL FLAVOUR

(531) 25.07.15, 25.07.20, 25.07.21, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy, tytoń przetworzo-
ny, wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów 
medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artyku-
ły dla palaczy, bibułki, gilzy i filtry do papierosów, przyrządy 
kieszonkowe do skręcania papierosów, podręczne nabijarki 
do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny do e-papiero-
sów, wyroby tytoniowe do podgrzewania, artykuły dla pa-
laczy zwłaszcza urządzenia elektroniczne do podgrzewania 
papierosów lub tytoniu oraz części takich urządzeń.
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(210) 476687 (220) 2017 09 19
(731) Promate Technologies LTD - Hong Kong, Central 

Hong Kong
(540) promate Incredible knowhow

(531) 26.13.01, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 9 telefony komórkowe, telefony przenośne i ta-
blety, baterie elektryczne, ładowarki do baterii, ładowarki 
do baterii elektrycznych, elektroniczne ołówki [do ekranów 
monitorowych], zestawy do korzystania z telefonu bez uży-
cia rąk, kable elektryczne, myszy [komputerowe urządzenia 
peryferyjne], podkładki pod myszy komputerowe, pod-
pórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, słuchawki, 
przewody elektryczne, paski do telefonów komórkowych, 
pamięci zewnętrzne USB, telefony bezprzewodowe, wide-
ofony, komputery, komputery przenośne [podręczne] typu 
laptop, komputery przenośne [podręczne] typu notebook, 
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, nadajniki [teleko-
munikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, smartfony, 
akumulatory elektryczne, sprzęt peryferyjny do kompu-
terów, torby do noszenia laptopów, pokrowce na laptopy, 
adaptery sieciowe, urządzenia elektroniczne oraz akcesoria 
do nich, mianowicie: rzutniki do slajdów, aparaty do projekcji 
przezroczy, krokomierze, statywy do aparatów fotograficz-
nych, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, stojaki 
do aparatów fotograficznych.

(210) 476689 (220) 2017 09 20
(731) BARGAŃSKA LUCYNA KORNIX FIRMA P.H.U. LUCYNA 

I FRANCISZEK BARGAŃSCY, Wejherowo
(540) kornix
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurto-
wej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży 
korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji 
następujących towarów: wyroby z drewna i materiałów 
drewnopochodnych, meble, tarcica, sklejka, płyta ze sklejki, 
arkusze sklejki, płyty budowlane, stopnie do schodów, ak-
cesoria meblowe niemetalowe, fronty meblowe, folia, folia 
stretch, tektura, taśmy wykonane z tworzyw sztucznych 
do pakowania, taśma klejąca pakowa, tkaniny i akcesoria ta-
picerskie, niemetalowe okucia mebli, okucia metalowe, me-
talowe okucia stolarskie, prowadnice metalowe, prowadnice 
do stołów, prowadnice do szuflad [okucia meblowe], izolacje 
piankowe do użytku w budownictwie, materiały izolacyj-
ne wykonane z pianki poliuretanowej, materiały piankowe 
z tworzyw sztucznych, włóknina, sprężyny faliste, sprężyny 
bonnell, pasmanteria [nici], śruby metalowe, wkręty, zszywki 
tapicerskie, blaty meblowe, gałki [uchwyty] metalowe, wie-
szaki, podnośniki, podnośniki ręczne, uchwyty z tworzyw 
sztucznych do szuflad, kółka samonastawne, nóżki, nogi 
i kółka meblowe metalowe, nóżki, nogi i kółka meblowe 
niemetalowe, uchwyty meblowe metalowe, drobnica że-
lazna, osprzęt i okucia do mebli metalowe, okucia i osprzęt 
metalowy do drzwi i okien, osprzęt niemetalowy do mebli, 
podnośniki i amortyzatory metalowe do mebli, zawiasy 
metalowe, osprzęt niemetalowy do mebli, klej, urządzenia 
i instalacje do oświetlania, kosze cargo, kosze metalowe, 
ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki 
powierzchni, 36 wynajem nieruchomości, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysło-
wymi, wynajmowanie powierzchni handlowych, wynajem 

mieszkań, 40 obróbka drewna, udzielanie informacji związa-
nych z obróbką drewna, cięcie i obróbka płyt, okleinowanie 
płyt.

(210) 476690 (220) 2017 10 10
(731) KRZECZKOWSKI TOMASZ CUDO KOMBUCHA TEA, 

Świdnica
(540) CUDO KOMBUCHA

(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody gazowane 
i niegazowane, soki, napoje izotoniczne.

(210) 476699 (220) 2017 09 20
(731) UNIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stojadła
(540) SPINELLY

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 meble biurowe, 35 usługi importowo 
- eksportowe.

(210) 476707 (220) 2017 09 20
(731) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LEOZAURY
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, 
czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, jogurt, napoje mlecz-
ne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, 
napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mle-
ka orzechowego, orzechy aromatyzowane, orzechy kan-
dyzowane, przecier jabłkowy, 30 aromaty do ciast inne niż 
olejki eteryczne, batony zbożowe, budyń ryżowy, bułeczki 
słodkie, chałwa, chipsy jako produkty zbożowe, ciasto jako 
masa do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wy-
pieki, ciasto w proszku, cynamon jako przyprawa, czekolada, 
czekolada pitna, dekoracje cukiernicze do ciast, drożdże, en-
zymy do ciast, gofry, guma do żucia, herbata, herbata mro-
żona, herbatniki petit-beurre, karmelki jako cukierki, krakersy, 
kukurydza prażona jako popcorn, lukier do ciast, makaroniki 
jako wyroby cukiernicze, muesli, musy czekoladowe, musy 
deserowe, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje 
kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie 
kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty, orzechy w cze-
koladzie, owocowe galaretki jako wyroby cukiernicze, pasty 
czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty 
na bazie czekolady, pastylki jako wyroby cukiernicze, piernik, 
placki, płatki kukurydziane, pomadki jako cukierki, pralin-
ki, proszek do pieczenia, przekąski na bazie ryżu, przekąski 
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na bazie zbóż, ptifurki jako ciasteczka, puddingi, suchary, 
tarty z owocami, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze, wyro-
by cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji 
ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe.

(210) 476708 (220) 2017 09 20
(731) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RINGOZAURY
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, 
czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, jogurt, napoje mlecz-
ne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, 
napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mle-
ka orzechowego, orzechy aromatyzowane, orzechy kan-
dyzowane, przecier jabłkowy, 30 aromaty do ciast inne niż 
olejki eteryczne, batony zbożowe, budyń ryżowy, bułeczki 
słodkie, chałwa, chipsy jako produkty zbożowe, ciasto jako 
masa do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wy-
pieki, ciasto w proszku, cynamon jako przyprawa, czekolada, 
czekolada pitna, dekoracje cukiernicze do ciast, drożdże, en-
zymy do ciast, gofry, guma do żucia, herbata, herbata mro-
żona, herbatniki petit-beurre, karmelki jako cukierki, krakersy, 
kukurydza prażona jako popcorn, lukier do ciast, makaroniki 
jako wyroby cukiernicze, muesli, musy czekoladowe, musy 
deserowe, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje 
kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie 
kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty, orzechy w cze-
koladzie, owocowe galaretki jako wyroby cukiernicze, pasty 
czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty 
na bazie czekolady, pastylki jako wyroby cukiernicze, piernik, 
placki, płatki kukurydziane, pomadki jako cukierki, pralin-
ki, proszek do pieczenia, przekąski na bazie ryżu, przekąski 
na bazie zbóż, ptifurki jako ciasteczka, puddingi, suchary, 
tarty z owocami, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze, wyro-
by cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji 
ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe.

(210) 476709 (220) 2017 09 20
(731) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CYNAMOZAURY
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy 
o niskiej zawartości tłuszczu, jogurt, napoje mleczne z prze-
wagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje 
na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orze-
chowego, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, 
przecier jabłkowy, 30 aromaty do ciast inne niż olejki eterycz-
ne, batony zbożowe, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, chałwa, 
chipsy jako produkty zbożowe, ciasto jako masa do pieczenia, 
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, 
cynamon jako przyprawa, czekolada, czekolada pitna, dekora-
cja cukiernicze do ciast, drożdże, enzymy do ciast, gofry, guma 
do żucia, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, 
karmelki jako cukierki, krakersy, kukurydza prażona jako po-
pcorn, lukier do ciast, makaroniki jako wyroby cukiernicze, 
muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napoje 
czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje 
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, nielecznicze napoje 
na bazie herbaty, orzechy w czekoladzie, owocowe galaretki 
jako wyroby cukiernicze, pasty czekoladowe do smarowania 
zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki jako 

wyroby cukiernicze, piernik, placki, płatki kukurydziane, po-
madki jako cukierki, pralinki, proszek do pieczenia, przekąski 
na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki jako ciasteczka, 
puddingi, suchary, tarty z owocami, wafle ryżowe, wyroby cu-
kiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych cho-
inek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukierni-
cze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe 
do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe.

(210) 476710 (220) 2017 09 20
(731) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) COOKIEZAURY
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy 
o niskiej zawartości tłuszczu, jogurt, napoje mleczne z prze-
wagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje 
na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orze-
chowego, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, 
przecier jabłkowy, 30 aromaty do ciast inne niż olejki eterycz-
ne, batony zbożowe, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, chałwa, 
chipsy jako produkty zbożowe, ciasto jako masa do pieczenia, 
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, 
cynamon jako przyprawa, czekolada, czekolada pitna, dekora-
cje cukiernicze do ciast, drożdże, enzymy do ciast, gofry, guma 
do żucia, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, 
karmelki jako cukierki, krakersy, kukurydza prażona jako po-
pcorn, lukier do ciast, makaroniki jako wyroby cukiernicze, 
muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napoje 
czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje 
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, nielecznicze napoje 
na bazie herbaty, orzechy w czekoladzie, owocowe galaretki 
jako wyroby cukiernicze, pasty czekoladowe do smarowania 
zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki jako 
wyroby cukiernicze, piernik, placki, płatki kukurydziane, po-
madki jako cukierki, pralinki, proszek do pieczenia, przekąski 
na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki jako ciasteczka, 
puddingi, suchary, tarty z owocami, wafle ryżowe, wyroby cu-
kiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych cho-
inek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukierni-
cze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe 
do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe.

(210) 476719 (220) 2017 09 20
(731) NIELEPKOWICZ & PARTNERZY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NIELEPKOWICZ & PARTNERZY

(531) 26.15.09, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi doradztwa podatkowego.

(210) 476722 (220) 2017 09 20
(731) RÓŻAŃSKI RAFAŁ, Warszawa
(540) POLONICA NATURALNIE POLSKIE ZRÓDLA
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 woda [napoje], woda gazowana, woda mine-
ralna [napoje], napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające.

(210) 476723 (220) 2017 09 20
(731) RÓŻAŃSKI RAFAŁ, Warszawa
(540) POLONICA NATURALNIE POLSKIE ZRÓDLA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 woda [napoje], woda gazowana, woda mine-
ralna [napoje], napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające.

(210) 476734 (220) 2017 09 21
(731) OZEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) OZEON

(531) 24.17.25, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 16 czasopisma i publikacje drukowane z dzie-
dziny wiadomości, biznesu, ekologii, finansów, przemysłu, 
papierów wartościowych, rynków papierów wartościowych, 
branży energetycznej, wydarzeń bieżących, rozrywki, spor-
tu i historii z życia wziętych, gazety, biuletyny informacyjne, 
podręczniki, katalogi, artykuły, felietony dostarczane za po-
mocą mediów drukowanych, czasopisma ilustrowane, pe-
riodyki [czasopisma], książki, publikacje encyklopedyczne, 
dodatki do gazet i czasopism, 41 udostępnianie publikacji 
online w postaci materiałów referencyjnych i czasopism 
z dziedziny wiadomości, ekologii, biznesu, finansów, przemy-
słu, papierów wartościowych, rynków papierów wartościo-
wych, branży energetycznej, wydarzeń bieżących, rozrywki, 
sportu i historii z życia wziętych, dzienniki online, mianowicie 
blogi z dziedziny wiadomości, biznesu, ekologii, finansów, 
przemysłu, papierów wartościowych, rynków papierów war-
tościowych, branży energetycznej, wydarzeń bieżących, roz-
rywki, sportu i historii z życia wziętych, udostępnianie strony 
internetowej zawierającej materiały wideo nie do pobrania, 
prezentacje wideo z dziedziny wiadomości, ekologii, bizne-
su, finansów, przemysłu, papierów wartościowych, rynków 
papierów wartościowych, branży energetycznej, wydarzeń 
bieżących, rozrywki, sportu i historii z życia wziętych, usłu-
gi w zakresie nadawania wiadomości [aktualności], rozpo-
wszechnianie wiadomości drogą komputerową, publikowa-
nie online tekstów, książek, czasopism, gazet, magazynów, 
podręczników, raportów finansowych, periodyków i okólni-
ków, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozryw-
kowych i sportowych, udostępnianie stron internetowych 
obejmujących wiadomości i blogi w dziedzinie informacji 
codziennych i cotygodniowych oraz bieżących wydarzeń.

(210) 476736 (220) 2017 09 21
(731) BILLBIRD SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) billbird

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, dystrybutory auto-
matyczne, 9 czytniki, czytniki kodów kreskowych, znaków 
optycznych, dane na nośnikach optycznych, publikacje elek-
troniczne, urządzenia do fakturowania, aparatura, urządzenia 
do przetwarzania informacji, interfejsy, karty magnetyczne 
kodowane, kasy rejestrujące, pamięci komputerowe, pro-
gramy komputerowe, nagrane sterujące programy kompu-
terowe systemu operacyjnego, urządzenia do komunikacji 
wewnętrznej, maszyny księgujące, liczące, sumujące, mode-
my, 36 agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, 
doradztwo w sprawach finansowych, operacje i transakcje 
finansowe, pośrednictwo i usługi finansowe, pośrednictwo 
w przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe, usługi po-
średnictwa finansowego, transfer elektroniczny środków fi-
nansowych, emisja pieniądza elektronicznego, generowanie 
informacji elektronicznej o przyjmowanych i przekazywa-
nych wpłatach pieniężnych, operacje rozrachunkowe, usługi 
świadczone przez agencje inkasa, usługi finansowe świad-
czone za pomocą terminali i komputerów, w tym kompu-
terów kasowych, związane z przyjmowaniem, przekazywa-
niem i rozliczaniem płatności dokonywanych z dołu i z góry 
za usługi, energię i towary, doładowania telefonów komór-
kowych, spłaty ratalne, usługi ściągania należności za czynsz, 
wykonywanie i pośrednictwo w realizowaniu przekazów 
pieniężnych w obrocie krajowym i z zagranicą, usługi do-
tyczące doładowania telefonów komórkowych w systemie 
przedpłaty (pre-paid) i opartych o kod, usługi związane 
z dokonywaniem płatności on-line za czynsz, prąd, gaz, 
wodę, telefon, 38 łączność poprzez terminale komputerowe, 
łączność przez sieć światłowodów, komputerowe przesyła-
nie informacji tekstowej i obrazowej, poczta elektroniczna, 
połączenie ze światową siecią komputerową za pomocą te-
lekomunikacji, telefoniczne przyjmowanie zleceń, telekomu-
nikacja – sprzedaż jednostek uprawniających do korzystania 
z usług telekomunikacyjnych w systemie przedpłatowym, 
przekazywanie skonwertowanych dokumentów płatniczych 
na formę elektroniczną drogą elektroniczną do płatnika, zle-
cenia przywoławcze, 42 administrowanie stronami kompu-
terowymi, sieciowymi, analizy systemów komputerowych, 
doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, instalacje, 
projektowanie i aktualizacja oprogramowania komputero-
wego, komputerowe odzyskiwanie danych, programowanie 
komputerowe, projektowanie systemów komputerowych, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektronicz-
ną, w tym konwersja dokumentów płatniczych na formę 
elektroniczną.

(210) 476738 (220) 2017 09 21
(731) BILLBIRD SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) moje doładowania
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(531) 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, dystrybutory auto-
matyczne, 9 czytniki, czytniki kodów kreskowych, znaków 
optycznych, dane na nośnikach optycznych, publikacje elek-
troniczne, urządzenia do fakturowania, aparatura do przetwa-
rzania informacji, interfejsy, karty magnetyczne kodowane, kasy 
rejestrujące, pamięci komputerowe, programy komputerowe, 
sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego, 
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, maszyny księgujące, 
liczące, sumujące, modemy, urządzenia do przetwarzania infor-
macji, 36 operacje i transakcje finansowe, pośrednictwo i usługi 
finansowe, pośrednictwo w przyjmowaniu wpłat na rachunki 
bankowe lub wypłat z rachunku bankowego, usługi pośred-
nictwa finansowego, transfer elektroniczny środków finanso-
wych, generowanie informacji elektronicznej o przyjmowanych 
i przekazywanych wpłatach pieniężnych, operacje rozrachun-
kowe, usługi świadczone przez agencje inkasa, usługi finansowe 
świadczone za pomocą terminali i komputerów, w tym kompu-
terów kasowych, związane z przyjmowaniem, przekazywaniem 
i rozliczaniem płatności dokonywanych z dołu i z góry za usługi, 
energię i towary, doładowania telefonów komórkowych, spła-
ty ratalne, usługi ściągania należności za czynsz, wykonywanie 
i pośrednictwo w realizowaniu przekazów pieniężnych w obro-
cie krajowym i za granicą, usługi dotyczące doładowania tele-
fonów komórkowych w systemie przedpłaty (pre-paid) i opar-
tych o kod, usługi związane z dokonywaniem płatności on-line 
za czynsz, prąd, gaz, wodę, telefon.

(210) 476743 (220) 2017 09 21
(731) BILLBIRD SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) faktura elektroniczna

(531) 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, dystrybutory au-
tomatyczne, 9 czytniki, czytniki kodów kreskowych, zna-
ków optycznych, dane na nośnikach optycznych, publika-
cje elektroniczne, urządzenia do fakturowania, aparatura 
do przetwarzania informacji, interfejsy, karty magnetyczne 
kodowane, kasy rejestrujące, pamięci komputerowe, pro-
gramy komputerowe, nagrane sterujące programy kompu-
terowe systemu operacyjnego, urządzenia do komunikacji 
wewnętrznej, maszyny księgujące, liczące, sumujące, mo-
demy, urządzenia do przetwarzania informacji, 36 operacje 
i transakcje finansowe, pośrednictwo i usługi finansowe, 
pośrednictwo w przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe 
lub wypłat z rachunku bankowego, usługi pośrednictwa fi-
nansowego, transfer elektroniczny środków finansowych, 
generowanie informacji elektronicznej o przyjmowanych 
i przekazywanych wpłatach pieniężnych, operacje rozra-
chunkowe, usługi świadczone przez agencje inkasa, usługi 
finansowe świadczone za pomocą terminali i komputerów, 
w tym komputerów kasowych, związane z przyjmowaniem, 
przekazywaniem i rozliczaniem płatności dokonywanych 
z dołu i z góry za usługi, energię i towary, doładowania tele-
fonów komórkowych, spłaty ratalne, usługi ściągania należ-
ności za czynsz, wykonywanie i pośrednictwo w realizowa-
niu przekazów pieniężnych w obrocie krajowym i za granicą, 
usługi dotyczące doładowania telefonów komórkowych 
w systemie przedpłaty (pre-paid) i opartych o kod, usługi 
związane z dokonywaniem płatności on-line za czynsz, prąd, 
gaz, wodę, telefon.

(210) 476747 (220) 2017 09 21
(731) DUTKIEWICZ DARIUSZ CZESŁAW, Warszawa
(540) PIBP
(510), (511) 16 publikacje drukowane, książki, podręczniki, albu-
my, poradniki, czasopisma, gazety, miesięczniki, kalendarze, kata-
logi, informatory, biuletyny, materiały instruktażowe, druki, opinie, 
raporty, sprawozdania, artykuły biurowe, afisze, plakaty, mapy, pla-
ny, prospekty, etykiety papierowe, nalepki, naklejki, opakowania, 
papier do pakowania, pudełka papierowe lub kartonowe, torebki 
do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, papeterie, pie-
częcie, kartki okolicznościowe, karty reklamowe, 35 pośrednic-
two w kontaktach handlowych i gospodarczych, usługi w zakre-
sie wystaw i prezentacji produktów, usługi organizowania targów 
i wystaw handlowych, doradztwo w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej oraz zarządzania przedsiębiorstwem, do-
radztwo w zakresie kształtowania wizerunku firmy, jej produktów 
i usług, analizy rynku, badania opinii publicznej, opracowywanie 
ekspertyz i opinii w działalności gospodarczej, usługi informa-
cyjne dla konsumentów, informacja o działalności gospodarczej, 
reklama, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie 
i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, pu-
blikowanie tekstów sponsorowanych, dystrybucja materiałów 
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), promocja 
sprzedaży, zarządzanie komputerowymi bazami danych, usługi 
sprzedaży detalicznej oraz hurtowej artykułów pogrzebowych, 
w szczególności trumien, sarkofagów, urn, krzyży, klepsydr, na-
grobków, zniczy, kwiatów, roślin, wieńców z kwiatów, 41 naucza-
nie, kształcenie, organizacja i prowadzenie szkoleń, konferencji, 
sympozjów, organizacja i prowadzenie seminariów i zjazdów, 
organizacja oprawy medialnej targów i wystaw, usługi wydaw-
nicze i reporterskie, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
publikowanie artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet, 
prezentacji multimedialnych, publikowanie zaświadczeń certyfi-
kacyjnych, wydawanie biuletynów, czasopism, gazet, miesięcz-
ników, wydawnictw związanych z promocją targów i wystaw 
gospodarczych, publikacje elektroniczne on-line, wypożyczanie 
filmów i nagrań dźwiękowych, porady zawodowe, usługi w za-
kresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, usługi rekreacyjne.

(210) 476814 (220) 2017 09 23
(731) CZARNUSZEWICZ MARTA GRUPPO CREATIVO, 

Warszawa
(540) 

(531) 26.13.25
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i pół-
szlachetne, amulety, akcesoria do wyrobu biżuterii, biżuteria 
i wyroby jubilerskie, bransoletki, breloczki do kluczy, broszki, 
zegarki, kolczyki, odznaki z metali szlachetnych, pierścionki, 
naszyjniki, szpilki ozdobne, 18 skóra i imitacje skóry, galan-
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teria skórzana, torebki skórzane, bagaże i torby do przeno-
szenia, parasolki i parasole, laski, obroże i odzież dla zwierząt 
domowych, okrycia dla zwierząt, etui na karty, etui na klucze, 
parasole, podróżne torby na ubranie, plecaki, kosmetyczki 
bez wyposażenia, kufry bagażowe, 25 odzież, obuwie, na-
krycia głowy, gorsety, koszule, kurtki, odzież ze skóry i jej imi-
tacji, paski, spódnice.

(210) 476815 (220) 2017 09 23
(731) CZARNUSZEWICZ MARTA GRUPPO CREATIVO, 

Warszawa
(540) 

(531) 26.13.25
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i pół-
szlachetne, amulety, akcesoria do wyrobu biżuterii, biżuteria 
i wyroby jubilerskie, bransoletki, breloczki do kluczy, broszki, 
zegarki, kolczyki, odznaki z metali szlachetnych, pierścionki, 
naszyjniki, szpilki ozdobne, 18 skóra i imitacje skóry, galan-
teria skórzana, torebki skórzane, bagaże i torby do przeno-
szenia, parasolki i parasole, laski, obroże i odzież dla zwierząt 
domowych, okrycia dla zwierząt, etui na karty, etui na klucze, 
parasole, podróżne torby na ubranie, plecaki, kosmetyczki 
bez wyposażenia, kufry bagażowe, 25 odzież, obuwie, na-
krycia głowy, gorsety, koszule, kurtki, odzież ze skóry i jej imi-
tacji, paski, spódnice.

(210) 476816 (220) 2017 09 23
(731) CZARNUSZEWICZ MARTA GRUPPO CREATIVO, 

Warszawa
(540) 

(531) 26.13.25
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i pół-
szlachetne, amulety, akcesoria do wyrobu biżuterii, biżuteria 
i wyroby jubilerskie, bransoletki, breloczki do kluczy, broszki, 
zegarki, kolczyki, odznaki z metali szlachetnych, pierścionki, 
naszyjniki, szpilki ozdobne, 18 skóra i imitacje skóry, galan-
teria skórzana, torebki skórzane, bagaże i torby do przeno-
szenia, parasolki i parasole, laski, obroże i odzież dla zwierząt 
domowych, okrycia dla zwierząt, etui na karty, etui na klucze, 
parasole, podróżne torby na ubranie, plecaki, kosmetyczki 
bez wyposażenia, kufry bagażowe, 25 odzież, obuwie, na-
krycia głowy, gorsety, koszule, kurtki, odzież ze skóry i jej imi-
tacji, paski, spódnice.

(210) 476828 (220) 2017 09 25
(731) ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY 

INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Rockbridge TFI
(510), (511) 35 ekspertyzy w zakresie rynku kapitałowego 
oraz polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw, zestawianie 
i systematyzacja w komputerowych bazach danych, 36 two-
rzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, pośred-
nictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, 
reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie 
zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzanie 
cudzymi pakietami papierów wartościowych na zlecenie, 
profesjonalne doradztwo w zakresie obrotu papierami war-
tościowymi, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jed-
nostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych 
przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy 
zagranicznych, pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy 
zagranicznych, operacje i doradztwo finansowe oraz eko-
nomiczne, inwestycje kapitałowe, skup i sprzedaż oraz obrót 
papierami wartościowymi, zarządzanie kapitałowe, lokaty 
kapitałowe, pośrednictwo maklerskie, czynności powierni-
cze, analizy finansowe, doradztwo finansowe i inwestycyjne, 
wszelkiego rodzaju usługi i operacje finansowe na giełdach 
towarowych i kapitałowych, wyceny finansowe, transfer ka-
pitałowy, zarządzanie finansami i portfelami inwestycyjnymi, 
trust inwestycyjny o nieograniczonej wielkości emisji, udzie-
lanie poręczeń i gwarancji bankowych, obrót dewizowy, ob-
sługa finansowa obrotów międzynarodowych, dokonywanie 
transakcji finansowych, przyjmowanie poręczeń i gwarancji 
bankowych, elektroniczny transfer kapitałowy, zlecone czyn-
ności związane z emisją i obrotem papierami wartościowy-
mi, subemisja inwestycyjna (underwriting), inwestowanie 
w imieniu osób trzecich, programy oszczędnościowe i eme-
rytalne, 38 elektroniczny przekaz informacji i danych, w tym 
za pośrednictwem terminali komputerowych, gromadzenie 
i przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej w sieci glo-
balnej, informacja kapitałowa i inwestycyjna również w sieci 
globalnej.

(210) 476831 (220) 2017 09 25
(731) ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY 

INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Rockbridge
(510), (511) 35 ekspertyzy w zakresie rynku kapitałowego 
oraz polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw, zestawianie 
i systematyzacja informacji w komputerowych bazach da-
nych, 36 tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie 
nimi, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek 
uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz 
zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, 
zarządzanie cudzymi pakietami papierów wartościowych 
na zlecenie, profesjonalne doradztwo w zakresie obrotu pa-
pierami wartościowymi, pośrednictwo w zbywaniu i odku-
pywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 
utworzonych przez inne towarzystwa lub tytułów uczest-
nictwa funduszy zagranicznych, pełnienie funkcji przed-
stawiciela funduszy zagranicznych, operacje i doradztwo 
finansowe oraz ekonomiczne, inwestycje kapitałowe, skup 
i sprzedaż oraz obrót papierami wartościowymi, zarządza-
nie kapitałowe, lokaty kapitałowe, pośrednictwo maklerskie, 
czynności powiernicze, analizy finansowe, doradztwo finan-
sowe i inwestycyjne, wszelkiego rodzaju usługi i operacje 
finansowe na giełdach towarowych i kapitałowych, wyceny 
finansowe, transfer kapitałowy, zarządzanie finansami i port-
felami inwestycyjnymi, trust inwestycyjny o nieograniczonej 
wielkości emisji, udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, 
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obrót dewizowy, obsługa finansowa obrotów międzynaro-
dowych, dokonywanie transakcji finansowych, przyjmowa-
nie poręczeń i gwarancji bankowych, elektroniczny transfer 
kapitałowy, zlecone czynności związane z emisją i obrotem 
papierami wartościowymi, subemisja inwestycyjna (underw-
riting), inwestowanie w imieniu osób trzecich, programy 
oszczędnościowe i emerytalne, 38 elektroniczny przekaz 
informacji i danych, w tym za pośrednictwem terminali kom-
puterowych, gromadzenie i przesyłanie informacji tekstowej 
i obrazowej w sieci globalnej, informacja kapitałowa i inwe-
stycyjna również w sieci globalnej.

(210) 476838 (220) 2017 09 25
(731) SHELLY SHARMA, DALUJA TARUN LAL MODELLO 

REALI SPÓŁKA CYWILNA, Raszyn
(540) MOBTEK MOBILE ACCESSORIES

(531) 16.01.14, 16.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 telefony komórkowe, pokrowce i futerały 
na telefony komórkowe i smartfony, optyczne i magnetycz-
ne nośniki danych, szkła ochronne do telefonów komórko-
wych, kable pamięci USB, wyświetlacze LCD, power banki, 
karty pamięci do telefonów komórkowych i smartfonów, 
słuchawki i głośniki do telefonów komórkowych, publika-
cje elektroniczne do pobrania, urządzenia do odtwarzania 
i transmisji dźwięku, zestawy do korzystania z telefonów 
bez użycia rąk, nadajniki telekomunikacyjne, pliki muzyczne 
do pobrania, programy komputerowe nagrane.

(210) 476839 (220) 2017 09 25
(731) CURRENDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) CURRENDA Asystent Komornika
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato-
wania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy reje-
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, 
komputery, programy komputerowe, urządzenia do gasze-
nia ognia, aplikacje komputerowe do pobrania, artykuły 
optyczne, oprogramowanie komputerowe do pobrania, 
programy komputerowe nagrane, programy komputerowe 
nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, 35 re-
klama, zarządzanie w działalności handlowej, administro-
wanie działalności handlowej, prace biurowe, aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
badania biznesowe, pozyskiwanie danych do kompute-
rowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
optymalizacja stron internetowych, systematyzacja danych 
poprzez tworzenie komputerowych baz danych, usługi do-

radcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyj-
nych dla osób trzecich, usługi przypominania o spotkaniach 
[prace biurowe], zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, 38 telekomunika-
cja, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, 
komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
łączność poprzez terminale komputerowe, poczta elek-
troniczna, przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy 
danych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów 
internetowych online, wspomagane komputerowo przesy-
łanie wiadomości i obrazów, wynajmowanie czasu dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu 
do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, dzia-
łalność sportowa i kulturalna, komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism, udostępnianie nie do pobrania 
publikacji elektronicznych, 42 badania oraz usługi naukowe 
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe 
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz 
oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogra-
mowania komputerowego, analizy systemów komputero-
wych, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputero-
wego, doradztwo w zakresie projektowania stron interne-
towych, monitoring systemów komputerowych przy uży-
ciu dostępu zdalnego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
powielanie programów komputerowych, prace badawczo 
- rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 
programowanie komputerów, projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie systemów kompute-
rowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworze-
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użyt-
kownika, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii in-
formacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie 
informatyki, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, prywatne i spo-
łeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspo-
kojenia potrzeb poszczególnych osób, mianowicie badania 
prawne, mediacje, usługi pomocy w sprawach spornych, 
usługi prawne w zakresie licencjonowanie oprogramowania 
komputerowego, licencjonowanie własności intelektualnej, 
usługi serwisów społecznościowych on-line, usługi w zakre-
sie przygotowywania dokumentów prawnych.

(210) 476846 (220) 2017 09 25
(731) MARCINOWICZ HELENA, Gdynia
(540) NINJAY
(510), (511) 9 programy komputerowe i programy multime-
dialne, programy komputerowe do przeprowadzania wywia-
du, oceniania, wartościowania, interfejsy pomiarowe i dia-
gnostyczne, połączone z komputerem urządzenia do celów 
dydaktycznych, wydawnictwa na nośnikach elektronicz-
nych, płyty, dyski z nagraniami, udostępnianie materiałów 
instruktażowych i do edukacji oraz publikacji elektronicz-
nych poprzez sieci komunikacyjne, komputerowe oraz inter-
netowe, 35 usługi sprzedaży tradycyjnej oraz internetowej 
aplikacji/programów komputerowych i multimedialnych, 
interfejsów pomiarowych i diagnostycznych, wydawnictw 
na nośnikach elektronicznych, materiałów instruktażowych 
i do edukacji oraz publikacji elektronicznych, 41 usługi edu-
kacyjno-szkoleniowe, edukacja stacjonarna i na odległość 
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(poprzez komputer, Internet, sieci komunikacyjne, korespon-
dencyjne), poradnictwo i działalność edukacyjno-szkolenio-
wa, usługi edukacyjno-szkoleniowe, pisanie i publikowanie 
tekstów z zakresu prowadzonej działalności edukacyjno-
-szkoleniowej, usługi edukacyjno-szkoleniowe, w tym szko-
lenia, warsztaty, instruktaże, organizowanie i prowadzenie: 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
konkursów edukacyjnych oraz sesji naukowych, wykładów, 
usługi w zakresie działalności wydawniczej, publikowanie 
- w tym online - książek/periodyków, usługi szkoleniowe 
i edukacyjne, publikacje elektroniczne, pisanie i publikowa-
nie tekstów, produkcja filmów i fotoreportaży edukacyjnych, 
tworzenie, obróbka i publikacja obrazów cyfrowych, kompu-
terowe przygotowywanie materiałów do edukacji, 45 usługi 
w zakresie licencjonowania praw własności intelektualnej, 
usługi związane z udzielaniem licencji na aplikacje kompu-
terowe, komercyjne administrowanie licencjami na towary 
i usługi w dziedzinie edukacji, usługi licencjonowania towa-
rów i usług w zakresie edukacji.

(210) 476850 (220) 2017 09 25
(731) SUKCES TECHNOLOGY GROUP DZIEMIAŃCZUK 

SPÓŁKA JAWNA, Wasilków
(540) CORTINO smart curtains

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 rolety metalowe zewnętrzne, elementy ze-
wnętrznych rolet metalowych, akcesoria metalowe do rolet 
zewnętrznych, wieszaki do metalowych rolet zewnętrznych, 
7 silniki elektryczne do napędzania rolet, osłon, markiz, zasłon, 
osprzęt do siłowników, 9 elektryczne i elektroniczne urządze-
nia oraz systemy do zdalnego sterowania otwieraniem i za-
mykaniem rolet, osłon, zasłon, markiz, zdalne regulatory, prze-
łączniki czasowe automatyczne, nadajniki ręczne, wyłączniki 
zegarowe, wyłączniki zdalnie sterowane, programatory czaso-
we, odbiorniki do żaluzji i osłon, sterowniki rolet, oprogramo-
wanie do sterowania napędem do osłon, 35 usługi w zakresie 
prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, internetowej, 
wysyłkowej oraz bezpośredniej rolet, elementów i akcesoriów 
do rolet, napędów do osłon, rolet, żaluzji, firan i zasłon, elek-
trycznych i elektronicznych urządzeń oraz systemów do zdal-
nego sterowania otwieraniem i zamykaniem rolet, osłon, 
zasłon, markiz, oprogramowania do sterowania napędem 
rolet, osłon, zasłon, żaluzji, organizowanie sprzedaży w trybie 
aukcji i przetargów publicznych rolet, elementów i akcesoriów 
do rolet, napędów do osłon, rolet, żaluzji, firan i zasłon, elek-
trycznych i elektronicznych urządzeń oraz systemów do zdal-
nego sterowania otwieraniem i zamykaniem rolet, osłon, za-
słon, markiz, oprogramowania do sterowania napędem rolet, 
żaluzji i osłon, usługi marketingowe.

(210) 476864 (220) 2017 09 25
(731) MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE  

SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) BEZPIECZNY PASAŻER AKCJA MDA

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje na nośnikach elektronicznych, ma-
teriały szkoleniowe i instruktażowe w formie elektronicznej, 
paski odblaskowe do noszenia, opaski odblaskowe na odzież 
zabezpieczające i ochronne, 16 publikacje na nośnikach pa-
pierowych, ulotki, broszury, plakaty, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe w formie drukowanej, 28 gadżety i bibelo-
ty, gadżety propagujących bezpieczne podróżowanie, 35  
produkcja filmów reklamowych, 41 nauczanie i edukacja, 
również za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz 
w środkach masowego przekazu, konkursy, szkolenia, konfe-
rencje, pokazy dotyczące bezpieczeństwa podczas podróży 
oraz zasad dotyczących dbałości o bagaże, produkcja filmów 
szkoleniowych, promocyjnych.

(210) 476865 (220) 2017 09 25
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) GRIPACTIVE COMPLEX

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.11, 08.07.01, 11.03.20, 26.04.02, 
26.04.04, 26.04.18

(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, 
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty 
do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty 
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne 
zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 produkty farma-
ceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały zawar-
te w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne 
wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suple-
menty diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje 
dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, 
herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty biolo-
giczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki 
bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopo-
chodne, produkty biotechnologiczne do celów medycz-
nych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki 
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność 
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne 
do celów medycznych, środki odkażające, produkty we-
terynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów 
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, 
zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, kosmetyki lecz-
nicze, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, terapeu-
tyczne plastry, okłady.
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(210) 476868 (220) 2017 09 25
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) GRIPACTIVE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 11.03.20, 01.15.11, 08.07.01, 26.04.02, 
26.04.04

(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, 
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty 
do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty 
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne 
zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 produkty farma-
ceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały zawar-
te w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne 
wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suple-
menty diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje 
dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, 
herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty biolo-
giczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki 
bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopo-
chodne, produkty biotechnologiczne do celów medycz-
nych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki 
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność 
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne 
do celów medycznych, środki odkażające, produkty we-
terynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów 
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, 
zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, kosmetyki lecz-
nicze, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, terapeu-
tyczne plastry, okłady.

(210) 476897 (220) 2017 09 26
(731) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKO PORTFEL BURSZTYNOWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi 
w zakresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostę-
pem bezpośrednim przez Internet [home banking], banko-
wość internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji 
bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi 
operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi 
inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, 
usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart 
płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych 

transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, 
rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami 
kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputero-
we, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi do-
radztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów 
hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania 
kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie poży-
czek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi 
brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, 
nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz 
finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze, 
usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie fundusza-
mi inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie fundu-
szami, tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie 
ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie 
portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfe-
li inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i po-
życzkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja 
finansowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpiecze-
niowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu 
budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów, 
usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, 
usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, wynajem 
mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo 
w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności ob-
ligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie 
emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania 
wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez In-
ternet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów 
o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytal-
nych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, 
usługi związane z giełdą papierów wartościowych, obrót pa-
pierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego, po-
średnictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów, 
doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, 
doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz 
notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji do-
tyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, 
obrót czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skompute-
ryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, 
usługi informacji finansowej dotyczące walut, sponsorowa-
nie finansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, 
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkolenio-
we, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.

(210) 476898 (220) 2017 09 26
(731) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKO PORTFEL SZAFIROWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usłu-
gi w zakresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe 
z dostępem bezpośrednim przez Internet [home ban-
king], bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, 
usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków 
bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transak-
cji finansowych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi 
dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące kart debe-
towych, usługi dotyczące kart płatniczych, usługi w zakre-
sie dokonywania elektronicznych transakcji przy użyciu 
kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji 
finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub 
płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer 
elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa 
finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów hipo-
tecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania 
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kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie po-
życzek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, 
usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności 
finansowej, nieruchomości, analizy finansowe, przygo-
towywanie analiz finansowych w zakresie rynków walut, 
usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych, ad-
ministrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie 
funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów 
oszczędzania, usługi w zakresie ustanawiania portfeli pa-
pierów wartościowych, zarządzanie portfelem finanso-
wym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, 
usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecz-
nymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsłu-
ga bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, 
factoring, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa 
mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów, usługi pośred-
nictwa w zakresie majątku nieruchomego, usługi w zakre-
sie kupna-sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, 
zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprze-
daży produktów finansowych, w szczególności obligacji, 
usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie emi-
towania obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania 
wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez In-
ternet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów 
o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytal-
nych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, 
usługi związane z giełdą papierów wartościowych, obrót 
papierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowe-
go, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych 
i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papierów 
wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostęp-
niania informacji oraz notowań giełdowych, usługi udo-
stępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych 
i maklerstwa giełdowego, obrót czekowy i wekslowy, 
operacje walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe 
dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finanso-
wej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponso-
ring imprez kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy 
na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyj-
ne, sportowe oraz ekologiczne.

(210) 476921 (220) 2017 09 26
(731) AUGUSTYN DARIUSZ BEST TRANS, Mikołów
(540) EKOPAL
(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazo-
wane i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego, 
mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpada-
mi, pył węglowy jako paliwo, węgiel kamienny, brykiety 
węgla, koks, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za po-
średnictwem Internetu węgla kamiennego, brykietów 
i paliw kopalnych oraz ich pochodnych, działalność w za-
kresie reklamy, promocji, marketingu i zarządzania, dzia-
łalność handlowa polegająca na kojarzeniu kontrahentów, 
pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla, brykie-
tów i paliw kopalnych, gromadzenie w jednym miejscu 
towarów w celach eksploatacyjnych i sprzedaży, 39 dys-
trybucja, transport i magazynowanie węgla kamiennego, 
brykietów oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie węgla 
i brykietów w pojemniki zwłaszcza worki.

(210) 476941 (220) 2017 09 26
(731) POLSKI ZWIĄZEK KULTURYSTYKI, FITNESS I TRÓJBOJU 

SIŁOWEGO, Warszawa

(540) PZKFiTS POLSKI ZWIĄZEK KULTURYSTYKI FITNESS 
I TRÓJBOJU SIŁOWEGO

(531) 02.01.08, 02.01.23, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież spor-
towa, obuwie sportowe, 41 organizowanie i przeprowadzanie 
imprez sportowych, organizowanie zawodów sportowych, 
organizacja zdarzeń w zakresie kulturystyki, fitness i trójboju si-
łowego, udostępnianie treści wideo online obejmujących gry 
rozgrywane przez inne osoby, nauczanie oraz organizowanie 
kursów i szkoleń w dziedzinach bezpośrednio lub pośrednio 
dotyczących sportu, prowadzenie szkolenia i doszkalania 
zawodników, kadry trenersko–instruktorskiej oraz sędziów 
we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organiza-
cjami, organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego, 
organizowanie rozrywek: widowisk sportowych, muzycznych, 
koncertów, organizowanie i prowadzenie obozów i zawodów 
sportowych, konkursów, kongresów, konferencji, seminariów, 
sympozjów, wystaw, usługi rozrywkowe, mianowicie dostar-
czanie online nagrań wideo z w zakresie kulturystyki, fitness 
i trójboju, usługi organizowania konkursów edukacyjnych 
i rozrywkowych, nagrywanie filmów i teledysków o tematyce 
sportu, fitnessu, kultury fizycznej, wynajem obiektów i sal tre-
ningowych, usługi produkcji widowisk i przedstawień, usługi 
instruktorów zakresie kulturystyki, fitness i trójboju.

(210) 477008 (220) 2017 09 28
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W ŁOWICZU, Łowicz
(540) LA VITA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mleko, wyroby z mleka, mleko w proszku, 
zsiadłe mleko odżywki białkowe, sery, twarogi, sery twarde, 
sery dojrzewające, jogurty, kefiry, masło, śmietana, serwatka, 
maślanka.

(210) 477013 (220) 2017 09 28
(731) GRADOWSKA MONIKA, Twardogóra
(540) ideal kuchnie
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, 42 usługi projektowania.

(210) 477074 (220) 2017 09 29
(731) SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW SUPERSAM, Warszawa
(540) SUPERSAM
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.08, 26.01.18, 
26.01.19, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22

(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupo-
wać w dużym sklepie wielobranżowym i w sklepie interneto-
wym z artykułami przemysłowymi, kosmetykami, artykułami 
chemii gospodarczej, artykułami spożywczymi i alkoholami, 
36 wynajmowanie powierzchni sklepowej, biurowej, usługo-
wej i administrowanie nimi, 39 wynajmowanie miejsc par-
kingowych i magazynów, organizacja i obsługa parkingów, 
43 restauracje, restauracje samoobsługowe, bary szybkiej 
obsługi, przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dosta-
wa, catering.

(210) 477156 (220) 2017 10 02
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) LOTOS Dynamic

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.05, 01.15.15, 15.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
listami stałych klientów, usługi reklamowe i promocyjne, 
usługi w zakresie organizacji i zarządzania programami lojal-
nościowymi dla klientów, usługi w zakresie zarządzania zaku-
pami i transakcjami, usługi dotyczące prowadzenia ksiąg ra-
chunkowych i wyciągów z kont, promocja kart kredytowych 
i debetowych poprzez prowadzenie programu zachęcania 
konsumentów, reklama radiowa, telewizyjna, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklama prasowa, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie 
zarządzania i administrowania biznesem, czynności biuro-
wych, usługi związane z prowadzeniem hurtowni: paliw, ole-
jów i wszelkich akcesoriów samochodowych oraz sklepów 
na stacjach paliwowych w zakresie towarów: artykułów spo-
żywczych, przemysłowych, papierniczych, czasopism, ksią-
żek, map, atlasów samochodowych, 43 usługi gastronomicz-
ne na stacjach paliwowych, bary szybkiej obsługi, restauracje 
samoobsługowe, restauracje, kawiarnie, usługi hotelarskie.

(210) 477170 (220) 2017 10 03
(731) MENTOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) MENTOR
(510), (511) 35 reklama i marketing, promowanie usług 
ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, gromadzenie, 
na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych 
w celu, umożliwienia klientom wygodnego porównywania 
i kupowania tych usług, analizy prognoz ekonomicznych 
do celów działalności gospodarczej, analizy rynku, analiza 
danych biznesowych, badania rynku i analizy biznesowe, 
opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, pozyski-
wanie i systematyzacja danych związanych z działalnością 
gospodarczą, prognozy i analizy ekonomiczne, przeprowa-
dzanie wycen przedsiębiorstw, raporty i badania rynkowe, 
audyty finansowe, audyt działalności gospodarczej, doradz-
two związane z audytem, organizowanie imprez, wystaw, 
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych 
i reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie obiektów sportowych [dla osób trzecich], usługi sza-
cowania ryzyka w działalności gospodarczej, usługi pośred-
nictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży 

produktów i świadczenia usług, 36 agencje ubezpieczenio-
we, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, gwarancje, 
ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, informacja o ubezpie-
czeniach, informacje dotyczące reasekuracji, plany rentowe, 
pośrednictwo reasekuracyjne, pośrednictwo ubezpiecze-
niowe, ubezpieczeniowe usługi brokerskie, udzielanie infor-
macji dotyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych, 
usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpie-
czeniowego, usługi aktuarialne, usługi doradcze i informa-
cyjne dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi 
domu maklerskiego, usługi gwarancyjne, zarządzanie ubez-
pieczeniami grupowymi, zaspokajanie roszczeń z tytułu 
umów reasekuracji, usługi w zakresie obligacji, fundusze 
emerytalne, fundusze inwestycyjne wzajemne, inwestycje 
w fundusze powiernicze, zarządzanie funduszami inwesty-
cyjnymi, zarządzanie inwestycjami funduszy emerytalnych, 
zarządzanie portfelami ubezpieczeń, usługi w zakresie orga-
nizowania ubezpieczenia, usługi reasekuracyjne, usługi bro-
kerskie w zakresie kredytów, usługi brokerskie w zakresie in-
westycji kapitałowych, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń 
na życie, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż 
na życie, telefoniczne usługi bankowe i ubezpieczeniowe, li-
kwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia, usługi doradcze [fi-
nansowe] świadczone na rzecz likwidatorów szkód, organi-
zowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie 
działalności sportowej, sponsorowanie i patronat finansowy, 
usługi wyceny mienia i majątku, zarządzanie ryzykiem ubez-
pieczeniowym, usługi oceny ryzyka finansowego, usługi 
oceny ryzyka inwestycyjnego, badania finansowe w dziedzi-
nie zarządzania ryzykiem, doradztwo w dziedzinie zarządza-
nia ryzykiem [finansowym], ocena strat ubezpieczeniowych, 
wyceny dla celów ubezpieczeniowych, regulowanie rosz-
czeń ubezpieczeniowych, usługi regulowania i zaspokajania 
roszczeń ubezpieczeniowych, usługi wyceny, uregulowania 
i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, prywatne 
ubezpieczenia zdrowotne, usługi ubezpieczeniowe dotyczą-
ce funduszy emerytalnych, usługi ubezpieczeniowe dotyczą-
ce mienia, usługi ubezpieczenia medycznego świadczone 
na rzecz firm, usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, 
usługi ubezpieczeń osobistych, usługi ubezpieczeniowe 
do spłaty wydatków medycznych, ubezpieczenia bankowe, 
ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, ubezpieczenia dotyczą-
ce własności, ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenia 
na życie, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], ubez-
pieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, ubezpiecze-
nia od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia po-
dróżne, ubezpieczenie morskie, ubezpieczenia towarów, 
ubezpieczenie dotyczące pojazdów, ubezpieczenia związa-
ne z mieniem osobistym, ubezpieczenie ryzyka kredytowe-
go, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenia kredytów, 
ubezpieczenia lotnicze, ubezpieczenia od pożaru, ubezpie-
czenia od ryzyka terminów i kosztów realizacji, ubezpiecze-
nia od wypadków, ubezpieczenia systemów antywłama-
niowych, ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, 
ubezpieczenie indywidualne związane z zobowiązaniem 
spłaty pożyczki, ubezpieczenie od straty dokumentów, ubez-
pieczenie od wydatków prawnych, ubezpieczenie od wy-
padków, ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, usługi 
ubezpieczeń domu, usługi ubezpieczeń na wypadek doży-
cia, usługi ubezpieczeniowe dla zabezpieczania zastawów 
hipotecznych, usługi ubezpieczeniowe dotyczące utraty 
własności osobistej, usługi ubezpieczeniowe odnoszące się 
do odwołanych rezerwacji urlopowych, usługi ubezpiecze-
niowe w zakresie ochrony kierowców, usługi ubezpieczenio-
we w zakresie zapewniania środków finansowych w nagłych 
wypadkach, usługi ubezpieczeniowe w zakresie sportu, usłu-
gi ubezpieczeniowe związane z firmami zajmującymi się za-
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mówieniami pocztowymi, usługi ubezpieczeniowe związa-
ne z ugodą z dożywotnim odszkodowaniem świadczone dla 
ubezpieczycieli majątku i od nieszczęśliwych wypadków, 
usługi ubezpieczeniowe związane z planowaniem awaryj-
nym, usługi ubezpieczeniowe związane z kradzieżą własno-
ści osobistej, 41 przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowa-
nie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], wynajmowanie 
obiektów sportowych, wynajem sprzętu sportowego, usługi 
klubów sportowych, usługi klubów zdrowia i sal gimnastycz-
nych, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi doradcze 
w zakresie organizowania imprez sportowych, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe 
i lekkoatletyczne oraz programy z nagrodami, udostępnianie 
lodowisk, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji 
fizycznej, prowadzenie ośrodków sprawności fizycznej, orga-
nizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, orga-
nizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, nauczanie, 
trening i instruktaż sportowy, doradztwo w zakresie treningu 
fizycznego, edukacja sportowa, fitness kluby, zajęcia sporto-
we i rekreacyjne, kursy szkoleniowe w dziedzinie ubezpie-
czeń, kursy edukacyjne związane z ubezpieczeniami, 
42 usługi w zakresie badań technicznych, usługi w zakresie 
inspekcji technicznej, usługi w zakresie analizy danych tech-
nicznych, sporządzanie raportów technicznych, nadzór i in-
spekcja techniczna, usługi w zakresie ekspertyz technologicz-
nych, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie, tworze-
nie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz 
osób trzecich, projektowanie systemów informatycznych, 
opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów opro-
gramowania komputerowego i baz danych, instalacja, kon-
serwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania kompu-
terowego, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, 
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu kom-
puterowego, usługi badawczo - rozwojowe dotyczące sprzętu 
komputerowego, hosting i wynajmowanie przestrzeni pa-
mięciowej na strony internetowe, hosting serwerów, konfi-
guracja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania, 
konfiguracja sprzętu komputerowego za pomocą oprogra-
mowania, przechowywanie danych elektronicznych, prze-
chowywanie danych online, tworzenie kopii zapasowych 
danych elektronicznych, udostępnienie wyszukiwarek inter-
netowych, wynajem oprogramowania i programów kompu-
terowych, usługi przechowywania danych elektronicznych 
i tworzenia kopii zapasowych danych, usługi przechowywa-
nia elektronicznego w zakresie archiwizacji danych, zarzą-
dzanie zasobami cyfrowymi, wypożyczanie sprzętu kompu-
terowego i komputerowych urządzeń peryferyjnych, usługi 
doradcze i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, 
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, 
analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego 
w celu ochrony danych, monitoring systemów sieciowych, 
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywa-
nia nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeń-
stwa danych, odzyskiwanie danych komputerowych, opra-
cowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, 
usługi w zakresie zabezpieczania danych [zapory], świadcze-
nie usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, 
dostępu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji, 
usługi w zakresie szyfrowania i dekodowania danych, powie-
lanie oprogramowania komputerowego, powielanie progra-
mów komputerowych, konwersja danych elektronicznych, 

kompresja cyfrowa komputerowych danych, 45 doradztwo 
prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, 
badania prawne, doradztwo prawne, usługi dochodzeniowe 
związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, sporządzanie 
ekspertyz prawnych, ocena bezpieczeństwa, ocena ryzyka 
w zakresie ochrony, usługi kontroli zabezpieczeń na rzecz 
osób trzecich, monitoring systemów bezpieczeństwa.

(210) 477172 (220) 2017 10 03
(731) MENTOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) mentor

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama i marketing, promowanie usług 
ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, gromadzenie, 
na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych 
w celu, umożliwienia klientom wygodnego porównywania 
i kupowania tych usług, analizy prognoz ekonomicznych 
do celów działalności gospodarczej, analizy rynku, analiza 
danych biznesowych, badania rynku i analizy biznesowe, 
opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, pozyski-
wanie i systematyzacja danych związanych z działalnością 
gospodarczą, prognozy i analizy ekonomiczne, przeprowa-
dzanie wycen przedsiębiorstw, raporty i badania rynkowe, 
audyty finansowe, audyt działalności gospodarczej, do-
radztwo związane z audytem, organizowanie imprez, wy-
staw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyj-
nych i reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie obiektów sportowych [dla osób trzecich], usługi 
szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, usługi po-
średnictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprze-
daży produktów i świadczenia usług, 36 agencje ubez-
pieczeniowe, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, 
gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, informa-
cja o ubezpieczeniach, informacje dotyczące reasekuracji, 
plany rentowe, pośrednictwo reasekuracyjne, pośrednic-
two ubezpieczeniowe, ubezpieczeniowe usługi brokerskie, 
udzielanie informacji dotyczących usług finansowych 
i ubezpieczeniowych, usługi agencji ubezpieczeniowej 
i pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi aktuarialne, 
usługi doradcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, usługi domu maklerskiego, usługi 
gwarancyjne, zarządzanie ubezpieczeniami grupowymi, 
zaspokajanie roszczeń z tytułu umów reasekuracji, usługi 
w zakresie obligacji, fundusze emerytalne, fundusze inwe-
stycyjne wzajemne, inwestycje w fundusze powiernicze, 
zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie inwe-
stycjami funduszy emerytalnych, zarządzanie portfelami 
ubezpieczeń, usługi w zakresie organizowania ubezpiecze-
nia, usługi reasekuracyjne, usługi brokerskie w zakresie kre-
dytów, usługi brokerskie w zakresie inwestycji kapitało-
wych, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń na życie, 
pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie, 
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telefoniczne usługi bankowe i ubezpieczeniowe, likwidacja 
szkód z tytułu ubezpieczenia, usługi doradcze [finansowe] 
świadczone na rzecz likwidatorów szkód, organizowanie 
funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie działalności 
sportowej, sponsorowanie i patronat finansowy, usługi wy-
ceny mienia i majątku, zarządzanie ryzykiem ubezpiecze-
niowym, usługi oceny ryzyka finansowego, usługi oceny 
ryzyka inwestycyjnego, badania finansowe w dziedzinie 
zarządzania ryzykiem, doradztwo w dziedzinie zarządzania 
ryzykiem [finansowym], ocena strat ubezpieczeniowych, 
wyceny dla celów ubezpieczeniowych, regulowanie rosz-
czeń ubezpieczeniowych, usługi regulowania i zaspokajania 
roszczeń ubezpieczeniowych, usługi wyceny, uregulowania 
i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, prywatne 
ubezpieczenia zdrowotne, usługi ubezpieczeniowe doty-
czące funduszy emerytalnych, usługi ubezpieczeniowe doty-
czące mienia, usługi ubezpieczenia medycznego świadczone 
na rzecz firm, usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, 
usługi ubezpieczeń osobistych, usługi ubezpieczeniowe 
do spłaty wydatków medycznych, ubezpieczenia bankowe, 
ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, ubezpieczenia doty-
czące własności, ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenia 
na życie, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], ubez-
pieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, ubezpie-
czenia od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia 
podróżne, ubezpieczenie morskie, ubezpieczenia towarów, 
ubezpieczenie dotyczące pojazdów, ubezpieczenia zwią-
zane z mieniem osobistym, ubezpieczenie ryzyka kredyto-
wego, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenia kredytów, 
ubezpieczenia lotnicze, ubezpieczenia od pożaru, ubezpie-
czenia od ryzyka terminów i kosztów realizacji, ubezpiecze-
nia od wypadków, ubezpieczenia systemów antywłama-
niowych, ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, 
ubezpieczenie indywidualne związane z zobowiązaniem 
spłaty pożyczki, ubezpieczenie od straty dokumentów, ubez-
pieczenie od wydatków prawnych, ubezpieczenie od wypad-
ków, ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, usługi 
ubezpieczeń domu, usługi ubezpieczeń na wypadek doży-
cia, usługi ubezpieczeniowe dla zabezpieczania zastawów 
hipotecznych, usługi ubezpieczeniowe dotyczące utraty 
własności osobistej, usługi ubezpieczeniowe odnoszące się 
do odwołanych rezerwacji urlopowych, usługi ubezpiecze-
niowe w zakresie ochrony kierowców, usługi ubezpiecze-
niowe w zakresie zapewniania środków finansowych w na-
głych wypadkach, usługi ubezpieczeniowe w zakresie 
sportu, usługi ubezpieczeniowe związane z firmami zajmu-
jącymi się zamówieniami pocztowymi, usługi ubezpiecze-
niowe związane z ugodą z dożywotnim odszkodowaniem 
świadczone dla ubezpieczycieli majątku i od nieszczęśli-
wych wypadków, usługi ubezpieczeniowe związane z pla-
nowaniem awaryjnym, usługi ubezpieczeniowe związane 
z kradzieżą własności osobistej, 41 przygotowywanie, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], wynaj-
mowanie obiektów sportowych, wynajem sprzętu sportowe-
go, usługi klubów sportowych, usługi klubów zdrowia i sal 
gimnastycznych, usługi edukacyjne dotyczące sportu, 
usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sporto-
wych, udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu spor-
towego, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy 
sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz progra-
my z nagrodami, udostępnianie lodowisk, szkolenia w zakre-
sie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, prowadzenie 
ośrodków sprawności fizycznej, organizowanie zawodów 

sportowych i imprez sportowych, organizowanie i zarzą-
dzanie imprezami sportowymi, nauczanie, trening i instruk-
taż sportowy, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, 
edukacja sportowa, fitness kluby, zajęcia sportowe i rekre-
acyjne, kursy szkoleniowe w dziedzinie ubezpieczeń, kursy 
edukacyjne związane z ubezpieczeniami, 42 usługi w za-
kresie badań technicznych, usługi w zakresie inspekcji tech-
nicznej, usługi w zakresie analizy danych technicznych, 
sporządzanie raportów technicznych, nadzór i inspekcja 
techniczna, usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, 
badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie opro-
gramowania komputerowego, projektowanie, tworzenie, ho-
sting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trze-
cich, projektowanie systemów informatycznych, opracowywanie, 
aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania kompute-
rowego i baz danych, instalacja, konserwacja, aktualizacja 
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, projektowa-
nie i rozwój sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie 
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, usługi 
badawczo-rozwojowe dotyczące sprzętu komputerowego, ho-
sting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony interne-
towe, hosting serwerów, konfiguracja sieci komputerowych 
za pomocą oprogramowania, konfiguracja sprzętu komputero-
wego za pomocą oprogramowania, przechowywanie danych 
elektronicznych, przechowywanie danych online, tworzenie ko-
pii zapasowych danych elektronicznych, udostępnienie wyszuki-
warek internetowych, wynajem oprogramowania i programów 
komputerowych, usługi przechowywania danych elektronicz-
nych i tworzenia kopii zapasowych danych, usługi przechowywa-
nia elektronicznego w zakresie archiwizacji danych, zarządzanie 
zasobami cyfrowymi, wypożyczanie sprzętu komputerowego 
i komputerowych urządzeń peryferyjnych, usługi doradcze i in-
formacyjne w zakresie technologii informacyjnej, usługi konsulta-
cyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, analizowanie za-
grożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony 
danych, monitoring systemów sieciowych, monitorowanie syste-
mów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego 
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie 
danych komputerowych, opracowywanie technologii zabezpie-
czeń sieci elektronicznych, usługi w zakresie zabezpieczania da-
nych [zapory], świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci 
komputerowych, dostępu do komputerów i skomputeryzowa-
nych transakcji, usługi w zakresie szyfrowania i dekodowania da-
nych, powielanie oprogramowania komputerowego, powielanie 
programów komputerowych, konwersja danych elektronicznych, 
kompresja cyfrowa komputerowych danych, 45 doradztwo 
prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, bada-
nia prawne, doradztwo prawne, usługi dochodzeniowe związa-
ne z roszczeniami ubezpieczeniowymi, sporządzanie ekspertyz 
prawnych, ocena bezpieczeństwa, ocena ryzyka w zakresie 
ochrony, usługi kontroli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, mo-
nitoring systemów bezpieczeństwa.

(210) 477209 (220) 2017 10 03
(731) PURE MEDIA CORPORATION Ltd., London, GB
(540) tvo
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.18
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, 
produkcja programów typu telezakupy, produkcja pro-
gramów związanych z telezakupami, projektowanie ma-
teriałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, przetwarzanie danych i zarządzanie nimi, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, reklama online za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklamy telewizyjne, 
rozpowszechnianie reklam, telemarketing, tworzenie 
tekstów reklamowych, udostępnianie informacji o działal-
ności gospodarczej za pośrednictwem strony interneto-
wej, usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania 
graficznego do celów reklamowych, zapewnianie platfor-
my internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
38 transmisja programów telewizyjnych, transmisja sate-
litarna, wspomagane komputerowo przesyłanie wiado-
mości i obrazów, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie 
telewizji kablowej, usługi telekomunikacyjne obejmujące: 
nadawanie programów telewizyjnych także za pośred-
nictwem Internetu, multimedialne transmisje strumie-
niowe, komunikację przez terminale komputerowe po-
przez transmisje cyfrowe lub satelitarne, usługi ogłoszeń 
elektronicznych, przesyłanie za pośrednictwem Internetu 
informacji tekstowych, obrazowych, dźwiękowych i multi-
medialnych z zakresu wiadomości bieżących, hobby, roz-
rywki i stylu życia, usługi poczty elektronicznej, udostęp-
nianie internetowych forów dyskusyjnych, przydzielanie 
dostępu do baz danych, 41 telewizyjne usługi rozrywko-
we, udostępnianie filmów online nie do pobrania, usługi 
rozrywkowe, kulturalne i edukacyjne obejmujące: prezen-
tację wiadomości, tekstów i danych zawierających obrazy 
ruchome i nieruchome, tekst, filmy, nagrania dźwiękowe 
i treści multimedialne dla celów edukacyjnych, kultural-
nych lub rozrywkowych, publikację tekstów innych niż re-
klamowe, publikacje elektroniczne on-line nie do pobra-
nia, fotoreportaże, usługi gier on-line, produkcja filmów 
innych niż reklamowe, informacja o rozrywce, edukacji, 
hobby, kulturze i zagadnieniach dotyczących stylu życia, 
produkcja, obsługa i prezentacja konkursów, gier i quizów 
dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych.

(210) 477243 (220) 2017 10 03
(731) ZAGLANICZNY DOMINIK REHABILITACJA 

FUNKCJONALNA, Gdańsk
(540) VITALMED CLINIC
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organi-
zowania, prowadzenia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie 
organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongre-
sów, konferencji, seminariów, zjazdów, usługi w zakresie 
sportu i rekreacji, usługi wydawnicze, 44 usługi medycz-
ne, usługi rehabilitacyjne, usługi w zakresie higieny i troski 
o zdrowie, sprawność oraz urodę istot ludzkich, zabiegi 
z zakresu medycyny estetycznej.

(210) 477250 (220) 2017 10 03
(731) ZAGLANICZNY DOMINIK REHABILITACJA 

FUNKCJONALNA, Gdańsk

(540) VITALMED CLINIC

(531) 02.01.23, 02.01.30, 02.03.23, 02.03.30, 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organi-
zowania, prowadzenia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie or-
ganizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, 
konferencji, seminariów, zjazdów, usługi w zakresie sportu 
i rekreacji, usługi wydawnicze, 44 usługi medyczne, usługi 
rehabilitacyjne, usługi w zakresie higieny i troski o zdrowie, 
sprawność oraz urodę istot ludzkich, zabiegi z zakresu medy-
cyny estetycznej.

(210) 477253 (220) 2017 10 03
(731) PHU KOSZAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kartuzy
(540) Koszałka - Dobra rada, dobra cena
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i deta-
licznej towarów, w tym: artykułów gospodarstwa domowe-
go, zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowe-
go, sprzętu radiowo-telewizyjnego i telekomunikacyjnego, 
sprzętu komputerowego, materiałów budowlanych, urzą-
dzeń oraz elementów instalacji elektrycznej, grzewczej, wen-
tylacyjnej, sanitarnej i wodnej, chemii budowlanej, galanterii 
budowlanej, narzędzi, elektronarzędzi i urządzeń do robót 
budowlanych, prac stolarskich, spawalniczych, ślusarskich, 
malarsko-lakierniczych, materiałów i elementów wyposaże-
nia wnętrz, sprzętu oświetleniowy wraz z akcesoriami, che-
mii gospodarczej, kosmetyków, sprzętu sportowego i rekre-
acyjnego, 37 usługi budowlano-remontowe, wykonawstwo 
instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, sani-
tarnych i wodnych, informacja budowlana, nadzór budow-
lany, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych, wynajmowanie maszyn 
i sprzętu budowlanego, 39 transport towarów pojazdami sa-
mochodowymi i innymi środkami komunikacji lądowej, pa-
kowanie towarów, magazynowanie i składowanie towarów, 
załadunek i wyładunek towarów, wynajmowanie pojazdów 
samochodowych i innych środków komunikacji lądowej.

(210) 477259 (220) 2017 10 03
(731) KONKEL MAREK DRAGA, Jastarnia
(540) DRAGA
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.03.02, 18.03.09, 18.03.21, 18.03.23
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
usługi sportowe i w zakresie fitnessu, szkolenia sportowe, 
zajęcia sportowe, obozy sportowe, sport i fitness, organizo-
wanie zajęć sportowych i imprez sportowych, udostępnia-
nie sprzętu sportowego, dostarczanie sprzętu sportowego, 
ośrodki rozrywkowe, 43 usługi restauracyjne, usługi restau-
racji hotelowych, restauracje dla turystów, usługi hotelowe, 
informacja hotelowa, usługi w zakresie zakwaterowania 
w hotelach, pensjonaty, hostele, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne.

(210) 477387 (220) 2017 10 18
(731) WYSZOMIRSKI GRZEGORZ, Warszawa
(540) INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION 

POLAND

(531) 29.01.14, 27.05.01, 28.03.99, 02.09.18, 26.01.01, 01.05.12
(510), (511) 35 reklamy, 41 organizacja zawodów 
sportowych.

(210) 477406 (220) 2017 10 09
(731) POLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA 

BUDOWNICTWA, Warszawa
(540) FORUM GOSPODARCZE BUDOWNICTWA

(531) 26.03.04, 26.04.01, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą, reklama, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, 
pomoc i organizacja w działalności gospodarczej, orga-
nizowanie wystaw, targów i pokazów towarów w celach 
handlowych i reklamowych, organizacja wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, imprez kulturalnych, biz-
nesowych i naukowych, 36 usługi obrotu nieruchomo-
ściami, agencji nieruchomościowych, usługi remontowo 
- budowlane, architektoniczne, informacja i doradztwo 
handlowe, budowlane, finansowe, inwestowania i nie-
ruchomości, wycena nieruchomości, przetargi na prace 
remontowo budowlane i inwestycyjne, wynajmowanie 
mieszkań i nieruchomości, administrowanie nieruchomo-
ściami, 37 usługi budowlane, remontowo - budowlane, 
kamieniarskie, montaż materiałów budowlanych, nadzór 

budowlany, rozbiórka budynków, montaż rusztowań, wy-
konywanie robót budowlanych, wznoszenie konstrukcji, 
budowlanych, usługi murarskie, usługi malarskie, wyko-
nywanie robót wykończeniowych w budynkach, bla-
charstwo, uszczelnianie, wypożyczanie i wynajmowanie 
sprzętu budowlanego, usługi wykonywania instalacji bu-
dowlanych, usługi naprawy instalacji budowlanych, muro-
wanie, malowanie, lakierowanie, doradztwo inżynieryjne, 
usługi instalacji i konserwacji maszyn, informacja bu-
dowlana, 41 doradztwo zawodowe, edukacja, informacja 
o edukacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongre-
sów, zjazdów, sympozjów, szkoleń, kursów, seminariów, 
balów, przyjęć, organizowanie wystaw edukacyjnych, 
organizowanie i obsługa seminariów, kongresów, sympo-
zjów, konferencji, spotkań, szkoleń, nauczanie, organizo-
wanie i prowadzenie konkursów, publikowania tekstów, 
edukacja, organizacja wystaw, targów edukacyjnych, or-
ganizowanie i obsługa szkoleń biznesowych, treningów 
biznesowych, wystaw edukacyjno - kulturalnych, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia) wydawnic-
twa, kształcenie praktyczne [pokazy], instruktaże w zakre-
sie nieruchomości, budownictwa, szkoleń, projektowania, 
42 usługi projektowania budynków, konstrukcji, terenów 
zielonych, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo ar-
chitektoniczne, projektowanie pomieszczeń, projektowa-
nie wystroju i wyposażenia wnętrz, projekty i projektowa-
nie architektoniczne, ekspertyzy inżynieryjne, doradztwo 
technologiczne, projektowe, projektowanie techniczne 
i architektoniczne, projektowanie budynków, konstrukcji 
i wnętrz budynków, projektowanie instalacji i urządzeń 
przemysłowych.

(210) 477435 (220) 2017 10 09
(731) MALEC MICHAŁ, Zamość
(540) Broadway Bistro
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, usługi restauracyjne, 
usługi restauracji samoobsługowych, usługi gospody, 
usługi barowe, usługi barów szybkiej obsługi, usługi 
moteli, usługi zajazdów, usługi pub, usługi herbaciarni, 
kafeterii, kawiarni, winiarni, lodziarni, usługi kempingo-
we, usługi domów wczasowych, pensjonatów, usługi 
kateringowe, wynajmowanie mieszkań na pobyt cza-
sowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, konferencje, 
usługi domów wypoczynkowych, rezerwacja hoteli dla 
podróżnych.

(210) 477477 (220) 2017 10 10
(731) ŚWIAT ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) Świat Zdrowia

(531) 24.13.01, 24.13.17, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 16 gazety, czasopisma, wydawnictwa, dzienni-
ki, afisze, ulotki, broszury, wydruki na nośniku papierowym 
stanowiące wizualizację internetowej witryny, foldery, foto-
grafie, kolaże fotograficzne, kalendarze, terminarze zwłasz-
cza o charakterze reklamowym, rysunki, koperty, papeterie, 
książki, papiery firmowe, wydruki komputerowe, prospekty, 
kartki, kartoteki, pamiątkarskie gadżety z papieru i celulozy, 
inne nie wymienione publikacje nieperiodyczne, papier, kar-
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ton, wyroby z kartonu i papieru-standy(stojaki) reklamowe, 
druki, 35 agencje reklamowe, marketingowe i informacji han-
dlowej i usługowej, gromadzenie i dystrybucja dla potrzeb 
osób trzecich materiałów reklamowych i ofertowych, powie-
lanie dokumentacji, organizowanie i prowadzenie pokazów 
i ekspozycji materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami 
Informatycznymi dla potrzeb osób trzecich, udostępnia-
nie powierzchni reklamowej, usługi reklamowe, produkcja 
I dystrybucja reklam telewizyjnych, radiowych i kinowych, 
organizowanie kampanii reklamowych, usługi w zakresie 
marketingu i badania rynku, produkcja i rozpowszechnianie 
materiałów promocyjno - reklamowych, prowadzenie ba-
dań opinii publicznej, usługi w zakresie tworzenia dobrego 
wizerunku firmy (public relations), gromadzenie, analizowa-
nie, sortowanie danych w bazach komputerowych, organi-
zowanie imprez targowych i wystawienniczych w celach 
handlowych i reklamowych, usługi w zakresie dystrybucji 
i rozpowszechniania materiałów oraz ogłoszeń reklamo-
wych, usługi w zakresie reklamy prasowej, usługi w zakresie 
wynajmowania miejsc na umieszczenie reklam i ogłoszeń, 
informacji handlowej informacji o działalności gospodarczej, 
przeprowadzanie sondaży i badania opinii, usługi w zakre-
sie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie 
prenumerowania prasy, reklamowa działalność informacyj-
na również on-line w sieci komputerowej, 38 przesyłanie 
wiadomości, informacji oraz ofert towarowo - usługowych 
za pośrednictwem poczty elektronicznej i Internetu, prowa-
dzenie on-line klubów tematycznych, 40 usługi poligraficz-
ne i wydawnicze w zakresie drukowania, 41 opracowywanie 
(redagowanie) teksów publicystycznych dla potrzeb innych 
podmiotów, usługi w zakresie edycji tekstów, usługi w zakre-
sie publikowania książek, publikowania tekstów innych niż 
teksty reklamowe, publikowanie tekstów z dziedziny farma-
cji, medycyny i kosmetyki, usługi w zakresie organizowania 
i prowadzenia szkoleń, konkursów, zjazdów, konferencji, 
44 poradnictwo fachowe w zakresie farmacji, medycyny 
i kosmetyki.

(210) 477517 (220) 2017 10 10
(731) ESKA TV SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) eska TV EXTRA

(531) 29.01.13, 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne przy wyko-
rzystaniu telewizji, radia, poczty, reklama, reklama radiowa, 
reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama 
w Internecie dla osób trzecich, promocja, reklama i mar-
keting stron internetowych on-line, reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
reklamy online, publikowanie materiałów reklamowych 
online, reklama online za pośrednictwem sieci komputero-
wej, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomo-
cą sieci komunikacyjnej online w Internecie, promowanie 
koncertów muzycznych, 38 telewizja kablowa nadająca in-
formacje, nadawanie telewizji kablowej, transmisja telewizji 
kablowych, usługi nadawania programów telewizji kablowej 
i telewizji, nadawanie programów w telewizji, użytkowanie 
systemów telewizji kablowej, usługi transmisji strumieniowej 
w zakresie treści wideo, audio i telewizji, emisja programów 
telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] 
i telewizji za opłatą [pay-per-view], usługi emisyjne w zakre-

sie telewizji opartej na protokole internetowym (IPTV), trans-
misje audycji telewizyjnych, telewizyjnych (transmisja pro-
gramów -), transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
programów radiowych, usługi nadawania programów tele-
wizyjnych, nadawanie programów przez satelitę, nadawanie 
programów telewizji kablowej, nadawanie programów te-
lewizyjnych i radiowych, transmisja programów radiowych 
i telewizyjnych, emisja programów telewizyjnych i radio-
wych, transmisja programów telewizyjnych drogą kablową, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych interaktywne usługi 
nadawania programów i łączności, emitowanie i transmi-
towanie programów telewizji kablowej, emisja programów 
telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, transmisja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych przez satelitę, nadawanie 
programów za pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej, retransmisja programów telewizyjnych za pośrednic-
twem satelity pozaziemskiej, nadawanie programów wizu-
alnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, usługi 
transmisji audiowizualnej, usługi łączności audiowizualnej, 
transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, przesy-
łanie informacji drogą online, zapewnianie dostępu do tre-
ści multimedialnych online, 41 usługi rozrywkowe telewizji, 
usługi związane z produkcją rozrywki w postaci telewizji, 
produkcja programów radiowych lub programów telewizyj-
nych, prezentowanie programów telewizyjnych, produkcja 
programów telewizji kablowej, produkcja radiowych pro-
gramów rozrywkowych, realizacja telewizyjnych programów 
rozrywkowych, produkcja programów dla telewizji kablo-
wej, udzielanie informacji dotyczących programów telewi-
zyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
produkcja programów telewizyjnych i radiowych, produkcja 
i prezentacja programów radiowych, przygotowywanie pro-
gramów rozrywkowych do emisji, usługi w zakresie produkcji 
programów radiowych, realizowanie rozrywki w postaci pro-
gramów telewizyjnych, przygotowywanie i realizacja progra-
mów telewizyjnych i radiowych, usługi edukacyjne w postaci 
muzycznych programów telewizyjnych, usługi programów 
informacyjnych dla radia lub telewizji, produkcja programów 
telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, udostęp-
nianie rozrywki online w postaci programów typu teletur-
nieje, zapewnianie rozrywki online, rozrywka interaktywna 
online, usługi w zakresie publikowania online, udostępnianie 
filmów online nie do pobrania, udostępnianie informacji on-
line związanych z mediami audiowizualnymi, udostępnianie 
multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednic-
twem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewo-
dowych i online, udzielanie informacji dotyczących rozrywki 
za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, 
bezprzewodowych i online, prezentacja koncertów muzycz-
nych, organizowanie imprez muzycznych, usługi festiwali 
muzycznych, usługi bibliotek muzycznych, organizowanie 
koncertów muzycznych, organizacja rozrywek muzycznych, 
organizowanie widowisk muzycznych, usługi w zakresie mu-
zycznych studiów nagrań, organizowanie występów mu-
zycznych na żywo, usługi w zakresie dostarczania rozrywki 
w formie występów muzycznych na żywo.

(210) 477553 (220) 2017 10 11
(731) MATUSZ ROMAN PHOTOS4FUN, Rzeszów
(540) P4F
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(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 9 aparaty fotograficzne cyfrowe, photobudki, 
41 pokazy sprzętu fotograficznego w celach szkoleniowych 
lub rozrywkowych, wypożyczanie aparatów fotograficznych, 
pomoc w organizowaniu imprez o charakterze rozrywko-
wym bądź edukacyjnym, fotografia portretowa, edycja zdjęć.

(210) 477559 (220) 2017 10 11
(731) STARNET TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) StarNet TELECOM

(531) 01.01.02, 01.13.05, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.04
(510), (511) 38  połączenie ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem telekomunikacji, łączność poprzez sieć 
światłowodów, obsługa telekonferencji, przesyłanie informa-
cji, przydzielanie użytkownikowi dostępu do światowej sie-
ci komputerowej [usługi operatorów sieciowych], łączność 
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, komputerów 
oraz urządzeń przenośnych, usługi w zakresie udzielania 
informacji o telekomunikacji, telewizja kablowa, terminale 
komputerowe, transmisja programów telewizyjnych, usługi 
poczty głosowej, usługi telefoniczne, usługi związane z usta-
laniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, wypo-
życzanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, 
wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypo-
życzanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa, trans-
misja radiowa, usługi w zakresie dostępu do Internetu, usługi 
teleinformatyczne, usługi w dziedzinie dostępu telekomu-
nikacyjnego, usługi informacyjne konsultacyjne dotyczące 
wszystkich wyżej wymienionych usług.

(210) 477598 (220) 2017 10 12
(731) WROCŁAWSKA AKADEMIA KULINARNA  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław

(540) BY KUCHNIA MARCHÉ food REPUBLIC SINCE 2017

(531) 26.01.04, 26.01.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi /snack bary/, restauracje 
samoobsługowe, kafeterie, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, 
usługi restauracyjne.

(210) 477609 (220) 2017 10 12
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) FitWomen.pl z myślą o kobietach

(531) 02.03.08, 27.05.01, 29.01.13
(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-



Nr  ZT52/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 41

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) 477610 (220) 2017 10 12
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) 

(531) 02.03.08, 29.01.12
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne su-
plementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy 
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające 
glukozę, suplementy diety zawierające białko, suplementy 
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające al-
giniany, suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne 
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suple-
menty diety do użytku medycznego, suplementy diety 
do użytku dietetycznego, suplementy diety sporządzo-
ne głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone 
głównie z witamin, lecznicze napoje izotoniczne, leczni-
cze napoje mineralne, dietetyczne dodatki do żywności, 
suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne 
w formie napojów, suplementy diety dla osób ze specjal-
nymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy 
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycz-
nych, tabletki witaminowe, dodatki witaminowe i mineral-
ne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, 
tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty medyczne 
do odchudzania, preparaty pobudzające apetyt, batony 
energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierają-
ce dodatki odżywcze, dodatki odżywcze, 25 apaszki, ban-
dany na szyję, bermudy, bielizna termoaktywna, bielizna 
wchłaniająca pot, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kap-
turem, 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 rowerzystów, odzież 
sportowa, odzież gimnastyczna, 30 kakao, kakaowe napo-
je, 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, rozpuszczalne 
kakao w proszku, napoje mrożone na bazie kakao, pasty 
do sporządzania napojów kakaowych, kawa, herbata, kakao 
i namiastki tych towarów, składniki na bazie kakao do pro-

duktów 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 spor-
towców, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, na-
poje energetyzujące, napoje izotoniczne, 35 usługi handlu 
detalicznego w zakresie żywności, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami 
diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami 
dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z su-
plementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z czekoladą, usługi w zakresie administro-
wania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji 
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informa-
cji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyj-
nych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi reklamowe 
mające na celu promowanie handlu elektronicznego.

(210) 477641 (220) 2017 10 12
(731) SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA SPOMLEK,  

Radzyń Podlaski
(540) Serenada Salami Królewskie

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery, 35 sprzedaż hur-
towa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Inter-
netu serów, doradztwo w sprawach działalności gospodar-
czej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących serów, 
informacja handlowa, promocja sprzedaży serów, usługi 
organizowania programów lojalnościowych, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie 
tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampa-
nii reklamowych dotyczących serów.

(210) 477697 (220) 2017 10 16
(731) ACTUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) ARBUS
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(531) 05.07.20, 05.07.22, 18.01.08, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania], 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], pro-
jektowanie oprogramowania komputerowego.

(210) 477699 (220) 2017 10 16
(731) RUCH MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KURIER RUCHU

(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.15.09, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.21, 
26.04.12, 26.04.18

(510), (511) 35 usługi w zakresie importu i eksportu, w tym 
dotyczące paczek i przesyłek, usługi w zakresie reklamy 
na rzecz osób trzecich, w szczególności udostępnianie po-
wierzchni reklamowych, wymienione usługi świadczone 
również za pomocą Internetu i bezprzewodowych sieci 
komunikacji elektronicznej, 39 usługi transportowe, w tym 
w zakresie transportu lądowego, wodnego i powietrznego, 
w tym w odniesieniu do paczek, przesyłek oraz towarów, 
usługi kurierskie, w tym zwrotne usługi kurierskie, usługi 
w zakresie magazynowania, przechowywania, pakowania 
i dostarczania towarów, usługi dostarczania, w tym zwrot-
nego, paczek, przesyłek oraz towarów, w tym zamówionych 
korespondencyjnie.

(210) 477725 (220) 2017 10 16
(731) RUCH MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KURIER RUCHU

(531) 26.01.12, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.21, 26.15.09, 
27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 35 usługi w zakresie importu i eksportu, w tym 
dotyczące paczek i przesyłek, usługi w zakresie reklamy 
na rzecz osób trzecich, w szczególności udostępnianie po-
wierzchni reklamowych, wymienione usługi świadczone 
również za pomocą Internetu i bezprzewodowych sieci 
komunikacji elektronicznej, 39 usługi transportowe, w tym 
w zakresie transportu lądowego, wodnego i powietrznego, 
w tym w odniesieniu do paczek, przesyłek oraz towarów, 
usługi kurierskie, w tym zwrotne usługi kurierskie, usługi 
w zakresie magazynowania, przechowywania, pakowania 
i dostarczania towarów, usługi dostarczania, w tym zwrot-
nego, paczek, przesyłek oraz towarów, w tym zamówionych 
korespondencyjnie.

(210) 477728 (220) 2017 10 16
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) SUPER FAJNE DZIKI
(510), (511) 35  zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów i usług pozwalające na swobodnie ich oglądanie 
i nabywanie w zakresie: dietetycznych substancji do celów 
medycznych, preparatów farmaceutycznych, odżywek, mi-
neralnych dodatków do żywności, preparatów witamino-
wych, odżywek wzmacniających zawierających preparaty 
parafarmaceutyczne stosowanych profilaktycznie i dla re-
konwalescentów, preparatów medycznych do odchudzania 
i utrzymania sylwetki, suplementów diety, artykułów spo-
żywczych z wyjątkiem wyrobów z dziczyzny, turystycznych, 
sportowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, me-
dycznych, do celów dydaktycznych, urządzeń do transmisji 
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, nośników danych, płyt 
oraz dysków z nagraniami, reklama i promocja sprzedaży 
dotycząca towarów i usług oferowanych i zamawianych 
drogą telekomunikacyjną lub elektroniczną, reklama, w tym 
reklama radiowa i telewizyjna, reklama kinowa, dokumen-
tacja reklamowa, reklama za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, 
dostarczanie oraz wynajem czasu i miejsca reklamowego 
i na ogłoszenia we wszystkich środkach przekazu, powyż-
sze usługi również dostarczane on-line z elektronicznych 
lub komputerowych baz danych lub Internetu, materiały 
reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, uaktual-
nianie materiałów reklamowych, bezpośrednia reklama on-
-line w sieci komputerowej, dystrybucja towarów w celach 
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, dystrybucja reklam, 
marketing, w tym marketing bezpośredni, wspieranie sprze-
daży, doradztwo w zakresie zbytu i zakupu, pośrednictwo 
w umowach kupna i sprzedaży towarów, także odpłatne wy-
konywanie usług, zwłaszcza przyjmujących postać danych, 
tekstu, obrazu i/lub dźwięku przy zastosowaniu sieci kom-
puterowych, realizacja przedsięwzięć handlowych na rzecz 
osób trzecich, w szczególności w połączeniu z usługami 
on-line, odpłatne, czasowe odstąpienie urządzeń do prze-
twarzania danych, dostarczanie interaktywnego panelu in-
formacyjnego do dystrybucji, promocji, sprzedaży, odsprze-
daży rzeczy poprzez sieć elektroniczną, bezpośrednia usługa 
zamawiania prezentów za pośrednictwem komputera, wy-
stawy, prezentacje handlowe on-line przy zastosowaniu sie-
ci komputerowych, usługi teleshoppingu i homeshoppingu, 
promocja, reklama i marketing on-line stron internetowych, 
prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, 
prowadzenie katalogów towarów i usług, usługi doradcze 
w zakresie organizacji i zarządzania z lub bez pomocy elek-
tronicznych baz danych, opracowywanie, projektowanie 
i umieszczanie elektronicznych billboardów, usługi zawie-
rające nagrywanie, transkrypcję, transformację, kompozycję, 
kompilację informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu 
elektronicznym, subskrypcja gazet elektronicznych, usługi 
domu towarowego i/lub wysyłkowego, także świadczone 
on-line, także za pośrednictwem Internetu, komputerowe 
bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwa-
nie w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, 38  komunikacja wykorzystująca terminale 
komputera, przekazywanie danych, tekstu, dźwięku i obrazu, 
przekazywanie wiadomości i obrazów przy pomocy kompu-
tera, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz 
danych lub z Internetu, umożliwianie dostępu do baz danych 
on-line, przesyłanie, dystrybucja i transmisja sygnałów tele-
wizyjnych, radiowych, telekomunikacyjnych przez bezprze-
wodową i/lub kablową sieć cyfrową i analogową, włącznie 
z operacjami on-line i off-line, także przez komputer, prowa-
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dzenie on-line chatów, forum w celu transmisji wiadomości 
pomiędzy użytkownikami komputerów, prowadzenie elek-
tronicznej tablicy ogłoszeń on-line, usługi poczty kompu-
terowej oraz skrzynki poczty elektronicznej, dostarczanie 
i elektroniczne przesyłanie kart, listów, maili i wiadomości, 
programów komputerowych, danych, dokumentów, in-
strukcji, zamówień elektronicznych wiadomości głosowych 
przez Internet, terminal komputerowy, sieć komunikacyjną, 
w tym nagrywanie, a następnie przesyłanie wiadomości 
głosowych przez środki telekomunikacyjne, informacja o ko-
munikacji i nadawaniu przez media elektroniczne, dostarcza-
nie produktów telekomunikacyjnych w celu pośredniczenia 
przy zamówieniach produktów i usług przez elektroniczne 
dane komunikacyjne, dostarczanie dostępu do elektronicz-
nej sieci komunikacyjnej, Internetu, extranetu oraz tablic 
ogłoszeń, dzierżawa, wynajmowanie lub leasing urządzeń 
komunikacyjnych i skrzynek poczty elektronicznej, przesyła-
nie sygnału w celach handlu elektronicznego przez system 
telekomunikacyjny i system danych komunikacyjnych, prze-
syłanie danych w celu wykorzystania elektronicznego obra-
zu powstałego przez połączenie telefoniczne, dostarczanie 
publikacji elektronicznych on-line nie ściągalnych, udostęp-
nianie internetowego forum dyskusyjnego, 39 dostarczanie 
towarów z zamówień elektronicznych, 41 publikacja i wyda-
wanie informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez 
sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi on-
-line, usługi księgarni on-line, w tym usługi księgarni elektro-
nicznej, publikowanie, edycja i dystrybucja książek, tekstów, 
gazet, periodyków i elektronicznych mediów, także obsługa 
publikacji elektronicznych on-line, publikacja książek elektro-
nicznych i czasopism on-line, usługi publikacji elektronicznej.

(210) 477734 (220) 2017 10 16
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) DZIK
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich róż-
nych towarów i usług pozwalające na swobodnie ich oglą-
danie i nabywanie w zakresie: dietetycznych substancji 
do celów medycznych, preparatów farmaceutycznych, 
odżywek, mineralnych dodatków do żywności, preparatów 
witaminowych, odżywek wzmacniających zawierających 
preparaty parafarmaceutyczne stosowanych profilak-
tycznie i dla rekonwalescentów, preparatów medycznych 
do odchudzania i utrzymania sylwetki, suplementów diety, 
artykułów spożywczych z wyjątkiem wyrobów z dziczyzny, 
turystycznych, sportowych, telekomunikacyjnych, informa-
tycznych, medycznych, do celów dydaktycznych, urządzeń 
do transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, nośników 
danych, płyt oraz dysków z nagraniami, reklama i promocja 
sprzedaży dotycząca towarów i usług oferowanych i zama-
wianych drogą telekomunikacyjną lub elektroniczną, rekla-
ma, w tym reklama radiowa i telewizyjna, reklama kinowa, 
dokumentacja reklamowa, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy praso-
we, dostarczanie oraz wynajem czasu i miejsca reklamo-
wego i na ogłoszenia we wszystkich środkach przekazu, 
powyższe usługi również dostarczane on-line z elektro-
nicznych lub komputerowych baz danych lub Internetu, 
materiały reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, bezpośrednia re-
klama on-line w sieci komputerowej, dystrybucja towarów 
w celach reklamowych, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, dystry-
bucja reklam, marketing, w tym marketing bezpośredni, 
wspieranie sprzedaży, doradztwo w zakresie zbytu i zaku-
pu, pośrednictwo w umowach kupna i sprzedaży towarów, 

także odpłatne wykonywanie usług, zwłaszcza przyjmują-
cych postać danych, tekstu, obrazu i/lub dźwięku przy za-
stosowaniu sieci komputerowych, realizacja przedsięwzięć 
handlowych na rzecz osób trzecich, w szczególności w po-
łączeniu z usługami on-line, odpłatne, czasowe odstąpienie 
urządzeń do przetwarzania danych, dostarczanie interak-
tywnego panelu informacyjnego do dystrybucji, promocji, 
sprzedaży, odsprzedaży rzeczy poprzez sieć elektroniczną, 
bezpośrednia usługa zamawiania prezentów za pośrednic-
twem komputera, wystawy, prezentacje handlowe on-line 
przy zastosowaniu sieci komputerowych, usługi teleshop-
pingu i homeshoppingu, promocja, reklama i marketing 
on-line stron internetowych, prowadzenie wykazu infor-
macji handlowych w Internecie, prowadzenie katalogów 
towarów i usług, usługi doradcze w zakresie organizacji 
i zarządzania z lub bez pomocy elektronicznych baz da-
nych, opracowywanie, projektowanie i umieszczanie elek-
tronicznych billboardów, usługi zawierające nagrywanie, 
transkrypcję, transformację, kompozycję, kompilację infor-
macji wykorzystywanych przy przesyłaniu elektronicznym, 
subskrypcja gazet elektronicznych, usługi domu towaro-
wego i/lub wysyłkowego, także świadczone on-line, także 
za pośrednictwem Internetu, komputerowe bazy danych, 
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie w kom-
puterowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, 38 komunikacja wykorzystująca terminale kom-
putera, przekazywanie danych, tekstu, dźwięku i obrazu, 
przekazywanie wiadomości i obrazów przy pomocy kom-
putera, dostarczanie informacji on-line z komputerowych 
baz danych lub z Internetu, umożliwianie dostępu do baz 
danych on-line, przesyłanie, dystrybucja i transmisja sygna-
łów telewizyjnych, radiowych, telekomunikacyjnych przez 
bezprzewodową i/lub kablową sieć cyfrową i analogową, 
włącznie z operacjami on-line i off-line, także przez kom-
puter, prowadzenie on-line chatów, forum w celu transmisji 
wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, pro-
wadzenie elektronicznej tablicy ogłoszeń on-line, usługi 
poczty komputerowej oraz skrzynki poczty elektronicznej, 
dostarczanie i elektroniczne przesyłanie kart, listów, maili 
i wiadomości, programów komputerowych, danych, doku-
mentów, instrukcji, zamówień elektronicznych, wiadomo-
ści głosowych przez Internet, terminal komputerowy, sieć 
komunikacyjną, w tym nagrywanie, a następnie przesyłanie 
wiadomości głosowych przez środki telekomunikacyjne, 
informacja o komunikacji i nadawaniu przez media elek-
troniczne, dostarczanie produktów telekomunikacyjnych 
w celu pośredniczenia przy zamówieniach produktów 
i usług przez elektroniczne dane komunikacyjne, dostar-
czanie dostępu do elektronicznej sieci komunikacyjnej, In-
ternetu, extranetu oraz tablic ogłoszeń, dzierżawa, wynaj-
mowanie lub leasing urządzeń komunikacyjnych i skrzynek 
poczty elektronicznej, przesyłanie sygnału w celach handlu 
elektronicznego przez system telekomunikacyjny i system 
danych komunikacyjnych, przesyłanie danych w celu wy-
korzystania elektronicznego obrazu powstałego przez po-
łączenie telefoniczne, dostarczanie publikacji elektronicz-
nych on-line nie ściągalnych, udostępnianie internetowego 
forum dyskusyjnego, 39 dostarczanie towarów z zamówień 
elektronicznych, 41 publikacja i wydawanie informacji 
o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci danych lub 
w połączeniu z usługami świadczonymi on-line, usługi księ-
garni on-line, w tym usługi księgarni elektronicznej, publi-
kowanie, edycja i dystrybucja książek, tekstów, gazet, perio-
dyków i elektronicznych mediów, także obsługa publikacji 
elektronicznych on-line, publikacja książek elektronicznych 
i czasopism on-line, usługi publikacji elektronicznej.
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(210) 477737 (220) 2017 10 16
(731) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA 

W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) EKOIMPULS DLA WARSZAWY

(531) 01.15.03, 24.15.01, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 publikowanie tekstów o charakterze infor-
macyjnym za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi 
w zakresie edukacji, nauki i rekreacji, rozrywka i nauczanie, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, se-
minariów, sympozjów, zjazdów, gali, szkoleń, konkursów 
edukacyjnych i rozrywkowych, usługi w zakresie edukacji 
ekologicznej, usługi w zakresie edukacji na temat środowiska 
naturalnego, usługi w zakresie edukacji dotyczącej recyklin-
gu oraz przetwarzania odpadów.

(210) 477753 (220) 2017 10 16
(731) TIKETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TIKETTO KULTURA ROZRYWKA SPORT

(531) 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 9 oprogramowanie do urządzeń mobilnych 
umożliwiające zakup biletów na imprezy kulturalne, rozryw-
kowe i sportowe, 41 informacja za pośrednictwem Internetu 
o imprezach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, usłu-
gi sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów wstępu 
na imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 477755 (220) 2017 10 16
(731) STARZYK SEBASTIAN, Warszawa
(540) nw nowościwydawnicze.pl automatyczne 

powiadomienia o książkach

(531) 25.03.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 publikacje książkowe, czasopisma, gazety, 
podręczniki i książki, instrukcje, zakładki od książek, foto-
grafie, pudełka kartonowe lub papierowe, adresatki, afi-
sze, almanachy, plakaty, albumy, artykuły biurowe za wy-
jątkiem mebli, przybory do pisania, przyciski do papieru, 
bloczki do pisania, broszury informacyjne, nalepki, notesy, 
notatniki, długopisy, ołówki, podstawki do długopisów 
i ołówków, temperówki, wieczne pióra, chorągiewki pa-
pierowe, obwoluty, okładki papierowe na dokumenty, se-
gregatory, kalendarze, karty pocztowe, 35 usługi doradz-
twa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, usługi zarządzania w zakresie 
zamówień w handlu, usługi prenumeraty czasopism dla 

osób trzecich, usługi marketingowe, usługi reklamowe, 
usługi agencji reklamowych, reklama radiowa i telewi-
zyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, 
reklama prasowa, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej 
i detalicznej artykułów piśmienniczych, książek i czaso-
pism, gazet, płyt CD i DVD z filmami i słuchowiskami, oraz 
z utworami muzycznymi, programów komputerowych 
i gier komputerowych, a także zabawek i akcesoriów dla 
dzieci, słodyczy, sprzętu elektronicznego, sprzętu spor-
towego, kosmetyków i perfum, sprzedaż hurtowa i deta-
liczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu ar-
tykułów piśmienniczych, książek i czasopism, gazet, płyt 
CD i DVD z filmami i słuchowiskami oraz z utworami mu-
zycznymi, programów komputerowych i gier komputero-
wych, a także zabawek i akcesoriów dla dzieci, słodyczy, 
sprzętu elektronicznego, sprzętu sportowego, kosmety-
ków i perfum, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wy-
najem powierzchni reklamowych, oferowanie w mediach 
produktów dla handlu detalicznego, badania marketingo-
we, badania rynku, badanie opinii publicznej, dystrybucja 
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, 
ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów sponsoro-
wanych, pokazy towarów, prezentowanie usług, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowych, organizowanie 
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
kolportaż próbek reklamowych, pośredniczenie w zawie-
raniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, przy-
gotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, pro-
mocja towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, 
projektowanie i wykonywanie tymczasowych materiałów 
reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie han-
dlowym, rozdawanie materiałów reklamowych w punkcie 
sprzedaży, wynajmowanie nośników reklamowych, usługi 
zaopatrywania osób trzecich w towary przeznaczone dla ce-
lów reklamowych, 38 usługi w zakresie rozpowszechniania 
informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem ter-
minali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie 
internetowego serwisu informacyjnego, internetowe portale 
społecznościowe, usługi udostępniania programów tele-
wizyjnych 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 muzycz-
nych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 
41 usługi edukacyjne, organizowanie imprez edukacyjnych, 
prowadzenie centrum spotkań kulturalnych, rozrywkowych 
i edukacyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury, 
sprzedaż dla osób trzecich biletów na koncerty i imprezy 
okolicznościowe, organizowanie konkursów o charakterze 
edukacyjnym i rozrywkowym, komputerowe przygotowy-
wanie materiałów do publikacji, publikowanie książek, pi-
sanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż reklamowe, 
tłumaczenia tekstów innych niż reklamowe, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, zjazdów, konferencji, kongresów 
i sympozjów, organizowanie przyjęć, produkcja filmów 
innych niż reklamowe, produkcja programów i audycji 
radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, planowanie przebiegu przyjęć, organizowa-
nie i prowadzenie seminariów, sporządzanie napisów dla 
filmów w wersji oryginalnej, sporządzanie dubbingu dla 
filmów, studia filmowe, studia nagrań.
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(210) 477758 (220) 2017 10 16
(731) PINEK DOROTA PINEX, Łódź
(540) Pub Zadoopie
(510), (511) 41 koncerty muzyczne, rezerwacje koncertów, 
prezentacja koncertów, organizowanie koncertów, zarządza-
nie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, produkcja 
koncertów muzycznych, organizacja i przeprowadzanie kon-
certów muzycznych, koncerty muzyczne za pośrednictwem 
radia, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, usługi 
rozrywkowe w postaci występów koncertowych, usługi do-
radcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, or-
ganizowaniem i prowadzeniem koncertów, organizowanie 
konferencji, prowadzenie konferencji edukacyjnych, organi-
zowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferen-
cji dotyczących handlu, usługi w zakresie konferencji, orga-
nizowanie spotkań i konferencji, organizowanie konferencji 
dotyczących działalności kulturalnej, kultura fizyczna, impre-
zy kulturalne, zapewnianie zajęć kulturalnych, przeprowa-
dzanie aktywności kulturalnych, usługi sportowe i kulturalne, 
43 oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
oferowanie żywności i napojów dla gości, organizowanie 
i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, organi-
zowanie posiłków w hotelach, organizowanie bankietów, 
organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], restau-
racje z grillem, restauracje serwujące delikatesy, restauracje 
samoobsługowe, restauracje oferujące dania na wynos, usłu-
gi cateringu zewnętrznego, usługi kateringowe dla centrów 
konferencyjnych, usługi kateringowe dla firm, usługi katerin-
gowe dla szkół, usługi kateringowe dla szpitali, usługi katerin-
gowe obwoźne, usługi mobilnych restauracji, usługi restau-
racji hotelowych, usługi restauracyjne, usługi snack-barów, 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wypożyczanie me-
bli, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stoło-
wej, wypożyczanie przyborów kuchennych, wypożyczanie 
szklanych naczyń, wypożyczanie sztućców, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), usługi hotelowe, hotele dla zwierząt, 
rezerwacje hotelowe, hotele, hostele i pensjonaty, zakwa-
terowanie wakacyjne i turystyczne, oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności 
i napojów w bistrach, restauracje dla turystów, puby, przygo-
towywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, 
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach wystawienniczych, świadczenie usług 
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach 
na zjazdy, usługi kateringowe w prywatnych salach do spo-
tkań biznesowo-towarzyskich, usługi w zakresie zapewniania 
obiektów na spotkania.

(210) 477771 (220) 2017 10 17
(731) PRIDE GAMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PRIDE

(531) 03.07.01, 03.07.19, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 14 biżuteria, zawieszki, zawieszki do breloków, 
25 odzież, nakrycia głowy, szaliki, 35 usługi reklamowe, mar-
ketingowe, promocyjne, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe.

(210) 477841 (220) 2017 10 17
(731) SZEWCZYK DAMIAN, Skorzeszyce
(540) STHS

(531) 07.01.24, 07.01.25, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 renowacja instalacji elektrycznych, serwi-
sowanie sieci elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycz-
nych, usługi układania przewodów elektrycznych, usługi 
wykonawców instalacji elektrycznych, serwis elektrycznych 
urządzeń konsumenckich, usługi w zakresie instalacji elek-
trycznych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 
renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji 
elektrycznej, usługi doradcze związane z konserwacją i na-
prawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego, instalowanie 
bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bez-
przewodowych sieci LAN, instalowanie bezprzewodowego 
sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych lokalnych 
sieci komputerowych, doradztwo w zakresie doboru i mon-
tażu urządzeń do sterowania domem, montaż i podłączenie 
rozdzielni elektrycznej, wykonywanie przyłącza elektryczne-
go budynku, montaż łączników i gniazd elektrycznych, pod-
łączanie wszystkich urządzeń elektrycznych znajdujących 
się w budynku i jego obrębie, 42 projektowanie systemów 
elektrycznych, tworzenie programów kontrolnych do kon-
troli operacji elektrycznych i modułów napędowych, usługi 
w zakresie inżynierii elektrycznej, usługi analiz i testów zwią-
zane z urządzeniami inżynierii elektrycznej, pomiary inżynie-
ryjne, projektowanie i opracowywanie komputerowych sieci 
bezprzewodowych, projektowanie i opracowywanie urzą-
dzeń do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie 
i opracowywanie aparatury, przyrządów i sprzętu do bez-
przewodowej transmisji danych.

(210) 477862 (220) 2017 10 18
(731) POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Polnord
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(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 
19 wyroby niemetalowe: materiały budowlane niemetalo-
we, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, 
asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, po-
mniki niemetalowe, prefabrykaty betonowe, beton towa-
rowy, sufity podwieszane, żaluzje niemetalowe, 37 roboty 
budowlano-montażowe i instalacyjne zarówno w gene-
ralnym wykonawstwie jak i w podwykonawczym na nowo 
budowanych obiektach i remontach, budowanie, naprawy 
i instalowanie obiektów małej architektury, usługi budow-
lane, naprawy budowlane, budowlane usługi instalacyjne 
wewnątrz budynków, realizacja i nadzór robót budowlano-
-montażowych, 39 przewóz towarów i osób środkami trans-
portu samochodowego, wynajmowanie pojazdów i sprzętu 
transportowo-budowlanego.

(210) 477874 (220) 2017 10 18
(731) ECO AND MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ekodrogeria

(531) 05.03.20, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 artykuły kosmetyczne i preparaty toaletowe, 
wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, olejki ete-
ryczne, dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze 
do ust w aerozolu, sole do kąpieli inne niż lecznicze, pre-
paraty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, kremy ko-
smetyczne, kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała, ma-
seczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, 
lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki perfume-
ryjne, pasty do zębów, proszki i płyny do zębów, toniki, 
żele, odżywki, preparaty do kąpieli, sole wspomagające 
wyszczuplanie, maski do zabiegów kosmetycznych, wody 
termalne, kremy do pillingu, preparaty do makijażu, pre-
paraty kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne, 
perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szmin-
ki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pu-
dry, 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, preparaty i płyny do mycia 
i czyszczenia powierzchni, saszetki zapachowe do bieli-
zny, środki do namaczania bielizny, chusteczki nasącza-
ne płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne, preparaty 
do czyszczenia, krochmal, preparaty do mycia, mydła, 
mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania, środki czysz-
czące i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do pod-
łogi, pasty do skór, preparaty do polerowania, kosmetyki 
do opalania, środki czystości do toalet, kostki toaletowe, 
pianki w aerozolu do czyszczenia powierzchni w szcze-

gólności do pielęgnacji i czyszczenia mebli, łazienek, płyt 
ceramicznych, kominków, kuchni, kokpitów samocho-
dowych, elementów plastikowych w samochodzie, ele-
mentów skórzanych, szyb, ekranów LCD, ekranów i paneli 
komputerowych, płyt marmurowych i kamiennych, ele-
mentów z metali, chusteczki nasączane płynami do my-
cia i czyszczenia, papierowe ściereczki do polerowania, 
preparaty do golenia, kremy do golenia, płyny po goleniu, 
wybielacze i inne substancje stosowane w praniu, prepa-
raty do udrażniania rur, preparaty do odświeżania rur od-
pływowych, detergenty w stanie stałym o przedłużonym 
uwalnianiu do udrażniania rur kanalizacyjnych, preparaty 
do usuwania kamienia kotłowego z rur, preparaty do usu-
wania kamienia ze sprzętu AGD, odświeżacze powietrza, 
5 leki, środki dezynfekcyjne, leki pomocnicze do celów 
medycznych, dietetyczne środki medyczne, materia-
ły opatrunkowe, środki sanitarne stosowane w higienie 
osobistej, tampony, wkładki higieniczne, podpaski higie-
niczne, wata opatrunkowa, sole do kąpieli leczniczych, na-
poje lecznicze, maści, preparaty do odchudzania, środki 
przeciwbólowe, preparaty wspomagające leczenie, pod-
noszące odporność organizmu, wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy die-
ty, żywność dla niemowląt, chusteczki nawilżane antybak-
teryjne, płatki kosmetyczne antybakteryjne do oczyszcza-
nia cery problematycznej, waciki odkażające, 35 usługi 
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą handlo-
wą, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarzą-
dzania działalnością gospodarczą handlową, pozyskiwa-
nie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
handlowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania per-
sonalnego, organizowanie wystaw w celach handlowych 
i reklamowych, pokazy towarów i prezentowanie usług 
w celach handlowych i reklamowych, promocja sprze-
daży, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie ma-
teriałów reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, chemii 
gospodarczej, wyrobów farmaceutycznych, artykułów 
spożywczych, prasy, książek i czasopism, biżuterii, mebli, 
artykułów szklanych, zabawek, odzieży, obuwia, nakryć 
głowy, sprzętu sportowego i gimnastycznego, gadżetów 
biurowych, sprzętu elektronicznego, sprzedaż za pośred-
nictwem Internetu kosmetyków, artykułów higienicznych, 
perfum, chemii gospodarczej, wyrobów farmaceutycz-
nych, artykułów spożywczych, prasy, książek i czasopism, 
biżuterii, mebli, artykułów szklanych, zabawek, odzieży, 
obuwia, nakryć głowy, sprzętu sportowego i gimnastycz-
nego, gadżetów biurowych, sprzętu elektronicznego, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, badanie rynku, 
pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla kom-
puterowych baz danych, sortowanie danych w bazach 
danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
aukcje i przetargi publiczne (organizowanie sprzedaży), 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, wynajmowanie nośników reklamowych, 
organizowanie targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa-
nych, reklama telewizyjna, kreowanie wizerunku, wysta-
wy handlowe, zarządzanie w zakresie udzielania licencji 
na towary i usługi.

(210) 477877 (220) 2017 10 18
(731) SCR FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) SCR FOOD
(510), (511) 29 oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, ją-
dra pestek owoców, owoce suszone, susze warzywne, orze-
chy jadalne, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
konserwowane, mrożone lub gotowane owoce i warzywa, 
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, 
30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa 
nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cu-
kiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, 
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), 
przyprawy, lód, substytuty cukru, słodziki naturalne, płatki 
zawierające błonnik, zioła przetworzone, słodycze bezcukro-
we, pieczywo bezglutenowe, 31 produkty rolne, ogrodnicze, 
leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, zioła nieprze-
tworzone, świeże owoce, świeże warzywa, nasiona, rośliny 
naturalne, słód, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, sy-
ropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda kokosowa, 
soki warzywne, piwo.

(210) 477881 (220) 2017 10 18
(731) SCR FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SCR FOOD

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.07.13, 05.07.21, 05.07.23, 26.07.25, 
26.13.25

(510), (511) 29 oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, ją-
dra pestek owoców, owoce suszone, susze warzywne, orze-
chy jadalne, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
konserwowane, mrożone lub gotowane owoce i warzywa, 
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, 
30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa 
nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cu-
kiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, 
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), 
przyprawy, lód, substytuty cukru, słodziki naturalne, płatki 
zawierające błonnik, zioła przetworzone, słodycze bezcukro-
we, pieczywo bezglutenowe, 31 produkty rolne, ogrodnicze, 
leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, zioła nieprze-
tworzone, świeże owoce, świeże warzywa, nasiona, rośliny 
naturalne, słód, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, sy-
ropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda kokosowa, 
soki warzywne, piwo.

(210) 477885 (220) 2017 10 18
(731) LEMON RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) IMPREZOWNIA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.15.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmi-
sji i reprodukcji dźwięku i obrazu, programy telewizyjne i ra-
diowe, filmy, audycje telewizyjne i radiowe utrwalone na no-
śnikach danych, w zapisie cyfrowym w wersji do odtwarzania 
plików audio i wideo oraz komputerach multimedialnych, 
zapisane nośniki dźwięku, obrazu i informacji, 35 organizo-
wanie i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem oraz 
sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach ma-
sowego przekazu, produkcja audycji i filmów reklamowych 
dla radia, telewizji, filmu, Internetu, organizowanie pokazów 
i wystaw dla celów reklamowych, badanie opinii publicznej, 
badanie rynku mediów i reklamy, sprzedaż także przez In-
ternet nośników dźwięku i obrazu z możliwością pobierania 
plików muzycznych, 38 emisja programów radiowych i tele-
wizyjnych, reportaży, filmów, programów muzycznych, wido-
wisk rozrywkowych, programów informacyjnych, programów 
z interaktywnym udziałem słuchaczy i widzów, emisja radio-
wa i telewizyjna, przekaz obrazu i dźwięku za pośrednictwem 
Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, 
działalność portali internetowych związanych z działalnością 
muzyczną i rozrywkową, 41 produkcja i montaż programów 
radiowych i telewizyjnych, organizacja i prowadzenie konkur-
sów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie widowisk, 
pokazów, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych oraz 
kulturalnych, teleturniejów z interaktywnym udziałem słucha-
czy i widzów, organizacja i produkcja nagrań dźwiękowych 
i filmowych, działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

(210) 477902 (220) 2017 10 19
(731) PIPPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) MANGAL

(531) 02.01.11, 27.05.01, 29.01.13, 02.01.23
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, restauracje samoob-
sługowe, restauracje z grillem, usługi barowe, bary szybkiej 
obsługi, pizzerie, bufety, stołówki, usługi ogródków piwnych, 
puby, usługi kawiarniane, usługi herbaciarni, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
oferowanie żywności i napojów w bistrach, usługi cateringo-
we, organizowanie przyjęć okolicznościowych, organizowa-
nie bankietów.

(210) 477906 (220) 2017 10 19
(731) OŁDAKOWSKI MIKOŁAJ ZIELARNIA, Warszawa
(540) ZIELARNIA zielarzpolski.pl
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(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], esencje eterycz-
ne, kremy kosmetyczne, olejki aromatyczne, balsamy inne 
niż do celów medycznych, preparaty do depilacji, dez-
odoranty dla ludzi i zwierząt, mydła lecznicze, mydełka, 
preparaty kąpielowe do celów higienicznych, szampony, 
kosmetyki upiększające, zioła do kąpieli, 5 substancje die-
tetyczne do celów leczniczych, zioła do palenia do celów 
medycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, mineralne suplementy diety, środki trawien-
ne do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne 
do odchudzania, nalewki do celów leczniczych, diete-
tyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
leki ziołowe, leki dla ludzi, ałun w sztyfcie, borowina lecz-
nicza, dietetyczne napary do celów medycznych, biał-
kowe suplementy diety, witaminy prenatalne, witaminy 
i preparaty witaminowe, preparaty farmaceutyczne, mo-
czopędne preparaty farmaceutyczne, preparaty farma-
ceutyczne na przeziębienie, preparaty farmaceutyczne 
na kaszel, preparaty i substancje farmaceutyczne, prepa-
raty farmaceutyczne dla ludzi, preparaty farmaceutyczne 
do inhalatorów, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], suplementy 
żywnościowe, suplementy prebiotyczne, przeciwutle-
niające suplementy, probiotyki (suplementy), odżywcze 
suplementy diety, przeciwutleniające suplementy diety, 
mineralne suplementy diety, mineralne suplementy od-
żywcze, suplementy diety zawierające białko, suplemen-
ty dietetyczne i odżywcze, suplementy diety zawierające 
lecytynę, suplementy diety zawierające drożdże, suple-
menty diety zawierające alginiany, suplementy diety za-
wierające propolis, suplementy mineralne do żywności, 
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety 
dla ludzi, suplementy diety z pszenicy, suplementy zioło-
we w płynie, suplementy diety zawierające enzymy, su-
plementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety dla 
niemowląt, suplementy diety do użytku dietetycznego, 
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy 
diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawiera-
jące siemię lniane, suplementy diety zawierające pyłek 
kwiatowy, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, 
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suple-
menty diety z białkiem sojowym, suplementy diety z cyn-
kiem, tabletki zawierające wapń jako suplementy diety, 
tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, tabletki 
wspomagające odchudzanie, chemiczne tabletki dopo-
chwowe, tabletki zmniejszające apetyt, musujące tablet-
ki witaminowe, tabletki wspomagające opalanie, tabletki 
na alergie, tabletki na kaszel, tabletki do leczenia szumu 
usznego, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, 
kapsułki z żeń-szeniem do celów medycznych, kapsułki 
ziołowe poprawiające sprawność seksualną u mężczyzn, 
kapsułki odchudzające, kapsułki na alergie, kapsułki na ka-
szel, kapsułki żelatynowe na produkty farmaceutyczne, 
pastylki do ssania z dodatkiem cynku, suplementy od-
żywcze składające się głównie z cynku, pastylki do ssa-
nia na gardło, pastylki na kaszel do użytku medycznego, 
ziołowo miodowe pastylki do ssania na gardło, pastylki 
na kaszel, lecznicze pastylki do ssania, korzenie leczni-
cze, napary lecznicze, olejki lecznicze, kremy lecznicze, 
toniki [lecznicze], zioła lecznicze, plastry lecznicze, maści 
lecznicze, szampony lecznicze, mydła lecznicze, 30 zioła 
do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 
kwiaty i liście jako substytuty herbaty, zioła przetworzone,   
zioła suszone, herbata, herbaty ziołowe, inne niż do celów 
leczniczych, nielecznicze tabletki odświeżające do ust, 

propolis (kit pszczeli) spożywczy, propolis, 31 produkty 
rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych kla-
sach, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, nieprzetworzone 
zioła, tabletki drożdżowe do spożycia przez zwierzęta, 
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, admi-
nistrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi 
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz 
hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej, promowanie 
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam 
na stronach internetowych, administrowanie i organiza-
cja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi w zakresie deta-
licznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem me-
dycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzę-
tem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami medycznymi, usługi handlu 
detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycz-
nych, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
materiałów medycznych, sprzedaż detaliczna lub hurto-
wa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi reklamowe 
w zakresie produktów farmaceutycznych, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety.

(210) 477949 (220) 2017 10 19
(731) Virmina Trading Limited, Limassol, CY
(540) TODAY Espresso

(531) 05.07.01, 11.01.02, 25.05.02, 26.04.01, 27.05.01, 25.01.01, 
29.01.15

(510), (511) 30 kawa, kawa nienaturalna, preparaty roślinne 
do stosowania jako substytuty kawy, napoje kawowe z mle-
kiem, napoje na bazie kawy.

(210) 477953 (220) 2017 10 19
(731) RADIO PLUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Radio Plus. Wiemy co się święci.
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne, w tym pro-
mowanie i reklamowanie za pośrednictwem Internetu, 
w prasie, radiu i telewizji, badanie rynku i opinii publicznej, 
dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów 
reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, doradztwo, 
zarządzanie i pomoc w działalności gospodarczej, organizacja 
wystaw handlowych lub reklamowych, zdobywanie i prze-
twarzanie informacji w zakresie działalności gospodarczej, za-
rządzanie zbiorami informatycznymi, 38 usługi agencji infor-
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macyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, 
usługi łączności telefonicznej poprzez terminale komputero-
we, emisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisje 
i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, organi-
zowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i roz-
rywkowych, usługi portalu internetowego obejmujące takie 
usługi telekomunikacyjne jak: przesyłanie za pośrednictwem 
Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, 
rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, 
opracowywanie i przekazywanie wiadomości, 41 produkcja 
i montaż programów radiowych i telewizyjnych, organizowa-
nie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie 
rozrywki radiowej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego, 
produkcja i organizowanie widowisk, pokazów, spektakli, kon-
certów i imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, organizowa-
nie imprez sportowych, usługi impresariów w zakresie organi-
zowania spektakli, udostępnianie nagranych nośników obrazu 
i dźwięku, wypożyczanie nagrań, usługi w zakresie opracowy-
wania reportaży, usługi w zakresie opracowywania tłumaczeń.

(210) 477985 (220) 2017 10 20
(731) HOP-CHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HOP-CHOP BarberShop
(510), (511) 44 salony fryzjerskie, salony piękności.

(210) 477996 (220) 2017 10 20
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) ING BANK HIPOTECZNY
(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 za-
rządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostę-
pem bezpośrednim przez Internet, emisja kart kredytowych, 
doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe, 
obsługa kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapita-
łów, kredytowanie, operacje finansowe, operacje walutowe, 
pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer elek-
troniczny środków finansowych, 42 administrowanie stronami 
komputerowymi (sieciowymi), aktualizowanie oprogramo-
wania komputerowego, analizy systemów komputerowych, 
instalowanie oprogramowania komputerowego, obsługiwa-
nie baz danych dla klientów i potencjalnych klientów banku 
dostępnych przez Internet, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie systemów 
obsługi klienta dostępnych przez Internet.

(210) 478000 (220) 2017 11 09
(731) WILAMOWSKI BŁAŻEJ, Katowice
(540) FOODIES YOUR FIT FOOD

(531) 02.09.04, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana dla nie-
mowląt, 29 musy na bazie mięsa, danie gotowe, w skład 
którego wchodzi przede wszystkim kurczak i żen-szeń (sam-
gyetang), drób, drób gotowany, drób nieżywy, filety z piersi 
kurczaka, głęboko mrożony drób, głęboko mrożony kurczak, 
gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania 
z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie 
lub głównie z drobiu, gotowe posiłki gotowane składające 
się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki z drobiu 
(drób jako główny składnik), gotowe posiłki z mięsa (mięso 
jako główny składnik), gotowe posiłki zawierające (głównie) 
kurczaka, indyk, kawałki kurczaka, kawałki kurczaka do kana-
pek, konserwa z przyrządzonego mięsa w słoiku, konserwy 
drobiowe, konserwy mięsne, konserwy z wołowiny, kurczak, 
kurczak gotowany, kurczak grillowany, kurczak liofilizowany, 
liofilizowane mięso, mielonki (konserwy), mięso gotowane, 
mięso gotowe do spożycia, mięso i wędliny, mięso konser-
wowane, mięso liofilizowane, mięso mrożone, mięso pokro-
jone w plastry, mięso solone, mięso w puszce (konserwy), 
mięso z indyka, mus z kurczaka, paczkowane mięso, pasty 
mięsne (w tym pasztety, smalec), pasty spożywcze wytwo-
rzone z mięsa, peklowana wołowina w puszce, potrawy 
mięsne gotowane, produkty z indyka, przekąski na bazie 
mięsa, przetworzenie produkty mięsne, przyrządzone mię-
so konserwowe w puszce, sałatki podawane na przystawkę, 
sałatki drobiowe, sałatka z kurczaka, sałatka Cezar, suszone 
mięso, suszona wołowina w paskach, świeży drób, batoniki 
na bazie owoców i orzechów, batony na bazie orzechów 
i nasion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, ba-
tony spożywcze na bazie orzechów, ekstrakty z pomidorów, 
galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, kon-
serwy, marynaty, chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, chip-
sy owocowe, chipsy z jarmużu, chipsy o niskiej zawartości 
tłuszczu, zupy w puszkach, 30 batoniki, batoniki cukiernicze, 
batoniki z polewą czekoladową, słodycze bez cukru, słody-
cze, batoniki energetyczne na bazie zbóż, baloniki muesli, 
batoniki musli, batoniki owsiane, batoniki na bazie pszenicy, 
batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszo-
nych owoców, batony na bazie granoli, batony spożywcze 
na bazie zbóż, batony zbożowe, gotowe przekąski na bazie 
zbóż, preparaty zbożowe pokryte cukrem i miodem, prze-
kąski wytwarzane z muesli, przekąski wytwarzane z pro-
duktów zbożowych, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 
32 bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, lemoniada, na-
pój imbirowy, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, 
koktajle (bezalkoholowe napoje owocowe), koncentraty 
soków owocowych, mrożone napoje owocowe, napoje 
na bazie owoców, napoje na bazie kokosu, napoje na bazie 
owoców lub warzyw, napoje półmrożone, napoje składają-
ce się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, napoje 
typu smoothie zawierające ziarna i owies, napoje warzywne, 
napoje z sokiem ananasowym: napoje zawierające gównie 
soki owocowe, pomidory (sok), sok pomidorowy (napój), sok 
z mango, sok z granatów, soki warzywne, warzywne napoje 
typu smoothie, 40 konserwowanie napojów i żywności, kon-
serwowanie żywności, obróbka żywności gotowanej, prze-
twarzanie artykułów spożywczych do użytku w produkcji, 
przetwarzanie żywności, przetwarzanie żywności gotowa-
nej, puszkowanie żywności, rozdrabnianie żywności, usługi 
konserwacji żywności, usługi wędzarni z zakresu wędzenia 
artykułów spożywczych, wędzenie mięsa, wędzenie produk-
tów żywnościowych, wędzenie żywności.
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(210) 478005 (220) 2017 10 20
(731) ZUBIK-BORUCKA JOANNA, ZUBIK TOMASZ KATALOG 

MARZEŃ.PL SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) #chcętoprzeżyć
(510), (511) 41 usługi organizowania i prowadzenia rozrywki 
w zakresie: przejazdów: samochodami rajdowymi, sporto-
wymi i terenowymi, quadami, gokartami, przelotów: balo-
nem, samolotem, szybowcem, motolotnią, paralotnią, mo-
toparalotnią i skoków spadochronowych, usługi w zakresie: 
organizowania i prowadzenia nauki podstaw sportów typu 
tenis, squash, golf, pływanie, deskorolka, jazda konna, karate, 
wspinaczka, taniec, w zakresie amatorskich szkoleń kulinar-
nych i artystycznych.

(210) 478006 (220) 2017 10 20
(731) ZUBIK-BORUCKA JOANNA, ZUBIK TOMASZ KATALOG 

MARZEŃ.PL SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) # chcę to przeżyć

(531) 24.17.25, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi organizowania i prowadzenia rozrywki 
w zakresie: przejazdów: samochodami rajdowymi, sporto-
wymi i terenowymi, quadami, gokartami, przelotów: balo-
nem, samolotem, szybowcem, motolotnią, paralotnią, mo-
toparalotnią i skoków spadochronowych, usługi w zakresie: 
organizowania i prowadzenia nauki podstaw sportów typu 
tenis, squash, golf, pływanie, deskorolka, jazda konna, karate, 
wspinaczka, taniec, w zakresie amatorskich szkoleń kulinar-
nych i artystycznych.

(210) 478009 (220) 2017 10 20
(731) POCIECHA PIOTR GLOBALTEX, Konopiska
(540) colour pleasure

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 torby, torebki, artykuły do pakowania, 
25 odzież.

(210) 478011 (220) 2017 10 20
(731) POCIECHA PIOTR GLOBALTEX, Konopiska
(540) KATRUS

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 torby, torebki, artykuł do pakowania, 
25 odzież.

(210) 478024 (220) 2017 10 20
(731) INCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) EfektLotosu by Isokor

(531) 05.05.16, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 preparaty i środki do czyszczenia i impregna-
cji, preparaty i środki do czyszczenia fug, kabin prysznico-
wych, armatury, podłóg, naczyń, wyrobów tkanych, środki 
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, preparaty 
i środki do czyszczenia i impregnacji butów, tapicerek samo-
chodowych, krzeseł, ubrań, wodoodporne preparaty i środ-
ki do czyszczenia i impregnacji butów, preparaty i środki 
do usuwania osadów wapiennych i brudu, środki do czysz-
czenia i odtłuszczania na bazie wody, środki nadające połysk 
do czyszczenia okien, środki do polerowania, środki do czysz-
czenia dywanów, środki do czyszczenia pojazdów, środki 
do nadawania połysku samochodom, środki do czyszczenia 
i konserwacji następujących powierzchni: betonu, tynku, 
mineralnych powierzchni, cegły, malowanego drewna, me-
bli ogrodowych, środki do konserwacji skóry [pasty], środki 
do pielęgnacji skóry zwierzęcej, środki do polerowania pod-
łóg i mebli, środki do usuwania wosku z podłóg [preparaty 
do szorowania], środki do impregnacji szkła i powierzchni 
szkliwionych, w tym stali nierdzewnej, chromu, powierzch-
ni lakierowanych, żelkotu, plastiku, środki przeciwsłoneczne 
z filtrem ochronnym, nanotechnologiczne środki impregnu-
jące, hydrofobowe środki czyszczące i impregnujące, prepa-
raty i środki do czyszczenia elewacji budynków, preparaty 
i środki do czyszczenia kamienia naturalnego i tynków.

(210) 478027 (220) 2017 10 20
(731) MALEC KAZIMIERZ VAG-EXPERT SERWIS 

SAMOCHODÓW VW AUDI SEAT SKODA, Skoczów
(540) VAG-EXPERT

(531) 18.01.23, 18.03.23, 26.05.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 regeneracja silników samochodowych, ob-
sługa i naprawa samochodów, obróbka i naprawa elemen-
tów silników spalinowych.

(210) 478030 (220) 2017 10 20
(731) EGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Nowa Wieś Rzeczna

(540) BRENAR

(531) 26.04.01, 26.04.07, 26.04.11, 26.07.25, 26.13.25, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 1 kleje jako materiały klejące do celów przemy-
słowych, materiały klejące do celów przemysłowych, prepa-
raty do lutowania, topniki do lutowania, 3 papiery i płótna 
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ścierne, 6 kłódki, nity aluminiowe i stalowe, zszywki do zszy-
waczy tapicerskich, 7 elektronarzędzia, wiertarki, wiertarki 
stołowe, uchwyty wiertarskie, wkrętarki, wiertarko - wkrętarki, 
pilarki, wyrzynarki, młoto - wiertarki, piły posuwowe, szlifier-
ki taśmowe, szlifierki oscylacyjne, strugarki, polerki, opalarki, 
mieszalniki, mieszarki do betonu, sita jako maszyny lub części 
maszyn, przycinarki do drewna, glazury i metalu, generatory 
prądotwórcze, spawarki elektryczne, migomaty, brzeszczoty 
do wyrzynarek i pił posuwowych, narzędzia pneumatyczne, 
kompresory, pompy, kosiarki elektryczne, kosiarki spalinowe, 
kosy elektryczne i spalinowe, piły łańcuchowe elektryczne 
i spalinowe, odkurzacze do liści, nożyce do żywopłotu elek-
tryczne i spalinowe, rozdrabniarka do gałęzi, szlifierki kątowe, 
tarcze diamentowe, tarcze widiowe, tarcze bez widii, tarcze 
do cięcia drewna, tarcze korundowe, ściernice diamentowe 
jako maszyny, ściernice korundowe jako maszyny, palniki ga-
zowe do lutowania i zgrzewania, gięcia na gorąco, opalania, 
wyciskacze do silikonu, ściągacze taśmowe do mocowania 
ładunków, zszywacze tapicerskie, szczotki elektryczne drucia-
ne na szlifierkę i wiertarkę, pistolety elektryczne dozujące klej, 
lutownice elektryczne transformatorowe i oporowe, 8 zesta-
wy kluczy nasadowych składające się z grzechotek, pokręteł, 
przedłużek, nasadek, grzechotki, nasadki, grzechotki do nasa-
dek, nasadki do dokręcania i odkręcania śrub, bity do wkrę-
cania i wykręcania wkrętów, uchwyty do mocowania bitów, 
klucze jako narzędzia, klucze płasko-oczkowe, klucze płaskie, 
klucze oczkowe, klucze krzyżakowe, klucze nastawne, klucze 
imbusowe, klucze fajkowe, klucze rurowe, końcówki wkręta-
kowe, wkrętaki, uchwyty wiertarskie, klucze do uchwytu wier-
tarskiego, szczypce, młotki, siekiery, siekieromłoty, kilofy, prze-
cinaki ślusarskie, łomy, trzonki, punktaki, nożyce, dziurkacze, 
piły ręczne i skrzynki uciosowe, brzeszczot do pił ręcznych, 
pilniki, strugi, zdzieraki, dłuta, noże, wiertła, otwornice, wyci-
naki, gwintowniki, narzynki, szczypce do rur, obcinaki, imadła 
do rur, imadła ślusarskie, ściski stolarskie, klucze do uchwytu 
wiertarskiego, narzędzia ogrodnicze sterowane ręcznie, szpa-
dle, łopaty, grabie, widły, sekatory, narzędzia budowlane stero-
wane ręcznie, kielnie, pace metalowe, szczotki druciane ręcz-
ne do szlifowania, nitownice ręczne do nitów aluminiowych 
i stalowych, 9 miary zwijane i składane, rękawice azbestowe 
do ochrony przed wypadkami, rękawice do ochrony przed 
promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rę-
kawice do ochrony przed wypadkami, prostowniki, poziomi-
ce do pomiarów, łaty pomiarowe, przedłużacze elektryczne 
listwowe, bębnowe, ogrodowe, 11 lampy, lampy halogenowe, 
lampy led, latarki, 12 taczki ogrodowe, 16 pędzle, wałki malar-
skie, 17 węże ogrodowe, złączki do węży ogrodowych, 21 mio-
tły, zraszacze ogrodowe, pistolety do podlewania, 25 buty ro-
bocze, kalosze, ubrania robocze, 35 usługi sprzedaży hurtowej 
narzędzi ręcznych i akcesoriów do narzędzi ręcznych, usługi 
sprzedaży hurtowej narzędzi elektrycznych i akcesoriów 
do narzędzi elektrycznych, usługi sprzedaży za pośrednic-
twem środków elektronicznych, zwłaszcza Internetu narzędzi 
ręcznych i akcesoriów do narzędzi ręcznych oraz narzędzi 
elektrycznych i akcesoriów do narzędzi elektrycznych.

((210) 478059 (220) 2017 10 23
(731) IZBA GOSPODARCZA CIEPŁOWNICTWO POLSKIE, 

Warszawa
(540) C CIEPŁO SYSTEMOWE

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.11
(510), (511) 35 usługi: sprzedaż paliw, pieców i kotłów oraz 
osprzętu, 39 dystrybucja energii, prądu elektrycznego, 
40 wytwarzanie energii.

(210) 478071 (220) 2017 10 23
(731) BAĆ-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(540) TASTE THE SOUTH

(531) 01.03.01, 01.03.18, 26.04.01, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 29 konserwowane warzywa, olej i tłuszcz ko-
kosowy do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, oleje 
spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki 
konserwowane, pasty na bazie pomidorów, przecier pomi-
dorowy, przeciery warzywne, sałatki warzywne, sok pomido-
rowy do gotowania, warzywa gotowane, warzywa suszone, 
warzywa w puszkach, 30 kapary, keczup, majonez, marynaty, 
musztarda, pesto.

(210) 478081 (220) 2017 10 23
(731) 4MOBILITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) 4

(531) 14.07.09, 26.11.13, 27.07.25, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
36 usługi finansowe, 39 wypożyczanie pojazdów.

(210) 478083 (220) 2017 10 23
(731) 4MOBILITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) 4 mobility
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(531) 14.07.09, 26.11.13, 27.05.01, 27.07.25, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
36 usługi finansowe, 39 wypożyczanie pojazdów.

(210) 478100 (220) 2017 10 23
(731) OKONIEWSKI ANDRZEJ, Olsztynek
(540) PUFIX
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, kleje do ce-
lów przemysłowych, silikony, 2 preparaty do konserwacji 
drewna, preparaty zabezpieczające do metali, 4 oleje prze-
mysłowe, smary.

(210) 478111 (220) 2017 10 23
(731) KARK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) 

(531) 03.04.20, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.15, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso i wędliny.

(210) 478115 (220) 2017 10 23
(731) JANEBA TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) CHRONO PEŁNY WYMIAR CZASU

(531) 27.05.01, 29.01.13, 17.01.05
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa zegarków i bi-
żuterii oraz akcesoriów do zegarków i biżuterii, świadczona 
w sklepach detalicznych, hurtowniach, poprzez katalog 
sprzedaży, telezakupy, drogą elektroniczną, za pośrednic-
twem stron i sklepów internetowych, 37 usługi w zakresie 
napraw zegarów, zegarków i biżuterii.

(210) 478116 (220) 2017 10 23
(731) JANEBA TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) ZEGARKI.PL PEŁNY WYMIAR CZASU

(531) 17.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa zegarków i bi-
żuterii oraz akcesoriów do zegarków i biżuterii, świadczona 
w sklepach detalicznych, hurtowniach, poprzez katalog 
sprzedaży, telezakupy, drogą elektroniczną, za pośrednic-
twem stron i sklepów internetowych, 37 usługi w zakresie 
napraw zegarów, zegarków i biżuterii.

(210) 478145 (220) 2017 10 24
(731) HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) PROCTO-ZAC
(510), (511) 5 wyroby medyczne wspomagające procesy le-
czenia ran.

(210) 478151 (220) 2017 10 24
(731) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER POLSKA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) inter UBEZPIECZENIA

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii, rynku i son-
daży w sprawach związanych z ubezpieczeniami, organi-
zacja wystaw, targów i konkursów handlowych w zakresie 
ubezpieczeń, 36 ubezpieczenia, usługi ubezpieczeniowe, 
w tym indywidualne i grupowe ubezpieczenia na ży-
cie, ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym, 
rentowe, posagowe, zaopatrzenia dzieci, ubezpiecze-
nia zdrowotne, wypadkowe i chorobowe, ubezpieczenia 
od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej, usługi ubezpieczeniowe w za-
kresie wyjazdów zagranicznych, w tym leczenia za granicą, 
ubezpieczenia mienia, komunikacyjne, finansowe, morskie, 
cargo, od pożarów, ryzyk budowlanych i montażowych, 
usługi ubezpieczeniowe z dostępem bezpośrednim przez 
Internet, usługi reasekuracyjne, doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, informacja o ubezpieczeniach, wyce-
na finansowa ubezpieczenia, usługi w ramach prowadzenia 
agencji ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpiecze-
niowe, usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, pośred-
nictwo w zawieraniu transakcji na rynku ubezpieczeń 
i reasekuracji, 41 usługi z zakresu ubezpieczeń dotyczące 
organizowania i prowadzenia seminariów, sympozjów, 
zjazdów i konferencji, publikowanie książek, publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków.

(210) 478152 (220) 2017 10 24
(731) HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) PROCTO-ZAC

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 wyroby medyczne wspomagające procesy le-
czenia ran.
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(210) 478156 (220) 2017 10 24
(731) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hortex LEON jabłko marchew MALINA  BEZ 

DODATKU CUKRU 100% OWOCÓW I MARCHEWEK

(531) 03.01.01, 05.07.08, 05.09.01, 26.04.02, 25.05.02, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mine-
ralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty 
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smako-
wej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na ba-
zie miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, 
bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, 
soki, napoje i nektary owocowe i owocowo - warzywne, 
zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe, 
owocowo - warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości 
energetycznej, owocowe i owocowo - warzywne soki i na-
poje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem 
i/lub solami mineralnymi, sorbety, napoje izotoniczne, na-
poje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy 
do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napojów, 
esencje do napojów, ekstrakty do napojów.

(210) 478161 (220) 2017 10 24
(731) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hortex LEON BEZ DODATKU CUKRU jabłko. banan 

MANGO 100% OWOCÓW

(531) 03.01.01, 05.07.14, 05.07.18, 05.07.13, 26.04.02, 25.05.02, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mine-
ralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty 
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smako-
wej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezal-
koholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki, 
napoje i nektary owocowe i owocowo-warzywne, zagęsz-
czone soki owocowe, soki przecierowe owocowe, owocowo-
-warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej, 
owocowe i owocowo-warzywne soki i napoje wzbogacone 
witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mine-
ralnymi, sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, 
napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy 
i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów, 
ekstrakty do napojów.

(210) 478163 (220) 2017 10 24
(731) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hortex LEON BEZ DODATKU CUKRU jabłko. marchew 

BANAN 100% OWOCÓW I MARCHEWEK

(531) 03.01.01, 05.07.18, 05.09.01, 05.07.13, 26.04.02, 25.05.02, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mi-
neralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, pro-
dukty do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej 
smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z soków owoco-
wych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezal-
koholowe, soki, napoje i nektary owocowe i owocowo-
-warzywne, zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe 
owocowe, owocowo-warzywne, soki i napoje o obniżonej 
wartości energetycznej, owocowe i owocowo-warzywne 
soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem  
i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety, napo-
je izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatko-
we, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty 
do sporządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty 
do napojów.

(210) 478165 (220) 2017 10 24
(731) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) Hortex LEON BEZ DODATKU CUKRU jabłko, banan 
TRUSKAWKA 100% OWOCÓW

(531) 05.07.08, 05.07.18, 05.07.13, 03.01.01, 26.04.02, 25.05.02, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mine-
ralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty 
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smako-
wej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na ba-
zie miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, 
bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholo-
we, soki, napoje i nektary owocowe i owocowo-warzywne, 
zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe, 
owocowo-warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości 
energetycznej, owocowe i owocowo-warzywne soki i na-
poje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem  
i/lub solami mineralnymi, sorbety, napoje izotoniczne, na-
poje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy 
do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napojów, 
esencje do napojów, ekstrakty do napojów.

(210) 478180 (220) 2017 10 11
(731) EURO-MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) POLSKI instalator

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki (książ-
ki w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, 
interfejsy komputerowe, programy komputerowe, kom-
puterowe bazy danych, nagrane płyty CD, 16 czasopisma, 
publikacje periodyczne drukowane, broszury, ulotki, biule-
tyny informacyjne, biuletyny, publikacje drukowane, książki, 
podręczniki, fotografie, 38 przesyłanie informacji za pomocą 
środków elektronicznych i sieci komputerowych, przesyła-
nie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą środków 
elektronicznych i sieci komputerowych, 39 dystrybucja pod-
ręczników szkolnych, książek i czasopism, 40 drukowanie 
podręczników szkolnych, książek i czasopism, usługi poligra-
ficzne i skład drukarski, 41 usługi w zakresie szkoleń na od-
ległość, wydawanie i publikowanie tekstów literackich i dy-
daktycznych, pisanie tekstów innych niż reklamowe, wszelkie 
usługi wydawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone 

z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, 
usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, 
usługi organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyj-
nych, usługi dotyczące publikowania książek i tekstów in-
nych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line 
książek i periodyków, organizowanie i prowadzenie pracowni 
specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów, 42 tworzenie 
i administrowanie stronami www, witryn i portali, usługi 
tworzenia komputerowych programów multimedialnych 
zawierających informacje książkowe, filmy, animacje oraz 
zdjęcia dla potrzeb edukacji, rozrywki i kultury.

(210) 478200 (220) 2017 10 24
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) BIELENDA BIAŁY WĘGIEL
(510), (511) 3 kosmetyki nie do celów leczniczych.

(210) 478201 (220) 2017 10 25
(731) INTEGRA KAMIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRODUCTION  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia

(540) MOCON SELECT

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, sortownik odpadów, urządzenia do separacji śmie-
ci i odpadów, maszyny do transportu odpadów i śmieci, 
maszyny do kompaktowania śmieci, 37 zbiórka odpadów, 
usługi sprzątania, czyszczenie wewnętrznych i zewnętrz-
nych powierzchni budynków, usługi czyszczenia związane 
ze sprzątaniem przemysłowym, usługi oczyszczania ulic, 
39 transport odpadów, usługi wywozu odpadów, trans-
port towarów, transport materiałów sypkich, składowanie 
odpadów, 40 usługi z zakresu zarządzania odpadami [re-
cykling], recykling i uzdatnianie odpadów, obróbka odpa-
dów, unieszkodliwianie odpadów, doradztwo związane 
z recyklingiem odpadów i śmieci, doradztwo związane 
z niszczeniem odpadów i śmieci, sortowanie odpadów 
i materiałów nadających się do recyklingu, obróbka mate-
riałów odpadowych w dziedzinie kontroli zanieczyszcze-
nia środowiska naturalnego.

(210) 478205 (220) 2017 10 25
(731) GOZDEK DAMIAN, Radomsko
(540) mmacabre
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, znaczniki 
treningowe, 28 worki treningowe, treningowe obciążni-
ki na nogi, worki treningowe montowane na podłodze, 
artykuły i sprzęt sportowy, ochraniacze do uprawiania 
sportu, suspensoria dla sportowców, artykuły gimnastycz-
ne i sportowe, ochraniacze [części strojów sportowych], 
sprzęt do treningów sportowych, ławki do użytku sporto-
wego, dopasowane pokrowce na sprzęt sportowy, ochra-
niacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły sporto-
we], pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], 
torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, 
maski osłaniające twarz, do użytku sportowego, rękawi-
ce wykonane specjalnie do noszenia podczas uprawiania 



Nr  ZT52/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 55

sportu, drążki do ćwiczeń, hantle, obciążniki na nadgarst-
ki, do ćwiczeń, poduszki amortyzujące kopnięcia karate, 
przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, rękawice bok-
serskie, rękawice do gier, rękawice do taekwondo, rękawi-
ce do karate, rękawice do podnoszenia ciężarów, skakanki, 
sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, sprzęt 
do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, sprzęt do tre-
ningu sztuk walki.

(210) 478211 (220) 2017 10 25
(731) STOKSON SPÓŁKA JAWNA HENRYK STOKŁOSA 

I WSPÓLNICY, Chorzów
(540) STOKSON

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i piekarnicze, mrożo-
ne wyroby cukiernicze i piekarnicze, bułki, chleb, bagiet-
ki, ciasta, ciastka, pączki, donuty, słodycze, desery, mąka, 
potrawy i gotowe dania na bazie mąki, w tym mrożone, 
bazy do ciast, dodatki do ciast i wypieków, ciasta do sa-
modzielnego wypieku, w tym mrożone, kawa, herbata, 
kakao, cukier, czekolada, lody, miód, przyprawy, 35 usłu-
gi sprzedaży detalicznej i handlu hurtowego związane 
z następującymi towarami: wyroby cukiernicze i piekar-
nicze, mrożone wyroby cukiernicze i piekarnicze, bułki, 
chleb, bagietki, ciasta, ciastka, pączki, donuty, słodycze, 
desery, mąka, potrawy i gotowe dania na bazie mąki, 
w tym mrożone, bazy do ciast, dodatki do ciast i wypie-
ków, ciasta do samodzielnego wypieku, w tym mrożo-
ne, kawa, herbata, kakao, cukier, czekolada, lody, miód, 
przyprawy, 43 usługi piekarnicze i cukiernicze, usłu-
gi cateringu, usługi przygotowywania żywności i dań 
na zamówienie.

(210) 478239 (220) 2017 10 26
(731) DE GRAAF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rajkowy-Ornasowo
(540) Pitbull Baits PROGRESSIVE CARP FISHING

(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.01.16
(510), (511) 28 zanęty wędkarskie, sprzęt wędkarski, artykuły 
wędkarskie.

(210) 478243 (220) 2017 10 26
(731) DE GRAAF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rajkowy-Ornasowo

(540) StarFish PREMIUM QUALITY

(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 zanęty wędkarskie, sprzęt wędkarski, artykuły 
wędkarskie.

(210) 478276 (220) 2017 10 26
(731) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, BIELEFELD, DE
(540) la MIA GRANDE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 05.03.14
(510), (511) 30 dania gotowe, częściowo obrobione i pół-
produkty, głównie z makaronu i/lub produktów zbożowych, 
makarony, pizze, quiche, tarty w postaci tradycyjnego da-
nia alzackiego na bazie ciasta chlebowego, cebuli, boczku 
i śmietany, wszystkie uprzednio wymienione towary, o ile 
to możliwe, również w postaci schłodzonej lub mrożonej.

(210) 478293 (220) 2017 10 27
(731) MORELE.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) meblujesz.pl

(531) 12.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje re-
klamowe, aukcje publiczne, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, próbek, druków, prospektów, broszur, doradztwo 
specjalistyczne w zakresie prowadzenia działalności rekla-
mowo-promocyjnej, gromadzenie i udostępnianie infor-
macji, informacja o działalności handlowej, organizowanie 
działalności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, obsługa baz danych dostęp-
nych przez Internet, pozyskiwanie baz danych do kompu-
terowych baz danych, pokazy towarów, sortowanie danych 
w bazach komputerowych, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpo-
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wszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie mate-
riału reklamowego, usługi reklamowe i promocyjne, usługi 
reklamowe świadczone za pośrednictwem mediów w tym 
globalnej sieci komputerowej Internet, telewizji, radia, prasy, 
usługi pośrednictwa handlowego przez sieć komputerową 
Internet, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń 
lub reklam, zarządzanie zbiorami informatycznymi.

(210) 478295 (220) 2017 10 27
(731) MIEJSKI KLUB SPORTOWY AVIA ŚWIDNIK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnik
(540) AVIA ŚWIDNIK

(531) 03.07.24, 24.01.05, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubi-
lerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie 
i chronometryczne, 16 albumy, katalogi, notesy, pocztówki, 
prospekty, druki, formularze, zakładki do książek, bilety, ka-
lendarze, chorągiewki papierowe, nalepki papierowe, pa-
pierowe serwetki i ręczniki, karty pocztowe, koperty, tecz-
ki papierowe, druki, materiały introligatorskie, fotografie, 
materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe 
z wyjątkiem przyrządów, materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania nie ujęte w innych klasach, czcionki drukar-
skie, matryce drukarskie, afisze, plakaty, broszury, czasopisma, 
gazety, kalendarze, materiały drukowane, materiały piśmien-
ne, papier, 25 odzież, obuwie, odzież sportowa, nakrycia 
głowy, odzież z nadrukami reklamowymi, 28 gry, zabawki, 
artykuły sportowe i gimnastyczne, karty do gry, 35 marke-
ting, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy 
korespondencyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 
dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, publikowanie sponsorowanych tek-
stów, prowadzenie sklepów i/lub hurtowni z papierem, kar-
tonem i wyrobami z tych materiałów nie ujętymi w innych 
klasach, drukami, materiałami introligatorskimi, fotografiami, 
materiałami biurowymi, materiałami szkoleniowymi I in-
struktażowymi z wyjątkiem przyrządów, materiałami z two-
rzyw sztucznych do pakowania nie ujętymi w innych klasach, 
czcionkami drukarskimi, matrycami drukarskimi, afiszami, 
plakatami, broszurami, czasopismami, gazetami, kalenda-
rzami, materiałami drukowanymi, materiałami piśmiennymi, 
papierem, wyrobami z kartonu, odzieżą, obuwiem, odzieżą 
sportową, nakryciami głowy, odzieżą z nadrukami reklamo-
wymi, grami, zabawkami, artykułami sportowymi i gimna-
stycznymi, kartami do gry, 41 nauczanie, kształcenie, rozryw-
ka, działalność sportowa i kulturalna, informacja o imprezach 
rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przy-
gotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsłu-
ga konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, publi-

kowanie książek, kultura fizyczna, lunaparki, usługi obozów 
wakacyjnych, organizowanie balów, organizowanie i prowa-
dzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organi-
zowanie konkursów, organizowanie obozów sportowych, or-
ganizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, orga-
nizowanie zawodów sportowych, parki rozrywki, rozrywka, 
wypożyczanie sprzętu sportowego, urządzenia sportowe, 
organizowanie zajęć sportowych, prowadzenie treningów 
w zakresie dyscyplin sportowych.

(210) 478300 (220) 2017 10 27
(731) TOBOŁA LUDOMIR, Wrocław
(540) SWEET CAKE

(531) 02.03.01, 08.01.10, 26.04.01, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 2 atramenty jadalne, barwniki, barwniki słodo-
we, barwniki spożywcze, 16 pudełka z papieru lub kartonu, 
21 foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, 
formy i foremki, maty do pieczenia, 30 aromaty spożywcze 
inne niż olejki eteryczne, aromaty do ciast inne niż olejki 
eteryczne, ciasto (masa do pieczenia), ciasto na słodkie wy-
pieki, ciasto w proszku, dekoracje cukiernicze do ciast, lukier 
do ciast, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast.

(210) 478301 (220) 2017 10 27
(731) LEVIOR s.r.o., Przerów, CZ
(540) FESTA
(510), (511) 6 klamry [zaciski] metalowe, kołnierze metalowe, 
drut do lutowania metalowy, drut z miedzi nieizolowany, na-
pinacze drutu i taśm metalowych [narzędzia ręczne], napina-
cze drutu metalowe [zaciski naprężające], skrzynki do narzędzi 
z metalu [puste], taśmy do związywania metalowe, wsporniki 
metalowe dla budownictwa, 7 czopy [części maszyn], elektro-
dy do urządzeń spawalniczych, formy [części maszyn], głowi-
ce wiertarskie, koła szlifierskie [części maszyn], korby [części 
maszyn], lutlampy [palniki do lutowania], manipulatory prze-
mysłowe [maszyny], narzędzia ręczne o napędzie innym niż 
ręczny, obrabiarki, okrawarki, ostrza [części maszyn], palniki 
gazowe do cięcia, piły [maszyny], podajniki [części maszyn], 
podajniki taśmy klejącej [maszyny], przecinarki, przesiewacze, 
śrubokręty elektryczne, śrubokręty silnikowe, śrubokręty zasi-
lane elektrycznie, taśmy przylepne do kół pasowych,uchwyty 
do ostrzy [części maszyn], 8 brzeszczoty do pił [części narzędzi 
ręcznych], czerpaki [narzędzia ręczne], dłuta wklęsłe [narzędzia 
ręczne], dziurkacze rewolwerowe [narzędzia ręczne], dłuta, 
dłuta gniazdowe [przysieki], dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne-
],gwintownice [narzędzia ręczne], grabie [narzędzia], grzebie-
nie, zgrzebła [narzędzia ręczne], grzechotki [narzędzia ręczne], 
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kątowniki [narzędzia], klucze [narzędzia], kurki [narzędzia ręcz-
ne], łopaty [narzędzia], maszyny na sprężone powietrze [czę-
ści maszyn], moździerze do tłuczenia [narzędzia ręczne], na-
pinacze drutu i taśm metalowych, nożyce [narzędzia ręczne], 
narzędzia skrawające [narzędzia ręczne], narzędzia rytownicze 
[narzędzia ręczne], narzędzia ścierne [przyrządy ręczne], śru-
bokręty, świdry, obudowy do pił ręcznych, ostrza [narzędzia 
ręczne], ostrza nożyc, oplatarki [narzędzia ręczne], pilśniarki 
[narzędzia], piły [narzędzia ręczne], pistolety [narzędzia ręcz-
ne], punktaki [narzędzia ręczne], rączki do narzędzi ręcznych, 
rębaki [noże], rękojeści noży, sekatory, skrzynki uciosowe [na-
rzędzia], tarcze szlifierskie [toczaki], narzędzia ręczne, tłuczki 
[narzędzia ręczne], ubijaki do gruntu [narzędzia], uchwyty 
do pił, wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, 9 cyr-
kle do mierzenia, ekierki pomiarowe, gniazdka, wtyczki i inne 
kontakty [złącza elektryczne], kątomierze [przyrządy pomia-
rowe], kątowniki do mierzenia, lasery, nie do celów medycz-
nych, liczniki, logi [instrumenty pomiarowe], miarki [przyrządy 
miernicze], miary, ograniczniki [elektryczność], omomierze, 
przetworniki, przykładnice pomiarowe, przyrządy pomiaro-
we, przyrządy zawierające okular, urządzenia diagnostyczne 
nie do celów medycznych, urządzenia do detekcji podczer-
wieni,urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia 
do rejestrowania odległości,urządzenia monitorujące, elek-
tryczne, wskaźniki nachylenia [spadku], wykrywacze [detekto-
ry], wzorniki [przyrządy pomiarowe], znaki świecące, 37 infor-
macja o naprawach.

(210) 478334 (220) 2017 10 27
(731) CAPEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skrzyszów
(540) SKY RESORT
(510), (511) 43 apartamenty, hotele, domy wczasowe, ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, pensjonaty, wynajmowanie pomieszczeń 
na posiedzenia, konferencje, spotkania integracyjne, bary 
szybkiej obsługi, biura zakwaterowania, domy turystyczne, 
rezerwacja miejsc w apartamentach, pensjonatach i hote-
lach, rezerwacja kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie 
pomieszczeń na pobyt czasowy, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne.

(210) 478339 (220) 2017 10 27
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA CARBON JELLY
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, pre-
paraty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia 
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryj-
ne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i an-
typerspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, 
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielę-
gnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów me-
dycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, maski do ce-
lów leczniczych.

(210) 478340 (220) 2017 10 27
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA JELLY
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, 
preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki 

do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki 
perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dez-
odoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji wło-
sów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki 
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, 
środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty 
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, ko-
smetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów 
leczniczych, maski do celów leczniczych.

(210) 478341 (220) 2017 10 27
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA BUBBLE MASK
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, 
preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki 
do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środ-
ki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, 
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji 
włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, 
środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, ma-
ski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farma-
ceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry 
do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, 
sole do kąpieli do celów leczniczych, maski do celów 
leczniczych.

(210) 478345 (220) 2017 10 27
(731) PLASTEX SPÓŁKA JAWNA WALDEMAR BANIA, 

JOANNA MICHALIK, GRZEGORZ BANIA, Mogilany
(540) PLASTEX
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów lądowych, 
19 kształtowniki niemetalowe.

(210) 478353 (220) 2017 10 27
(731) SKIERCZYŃSKI ŁUKASZ AKADEMIA MŁODEGO 

SPORTOWCA, Ełk
(540) Pewni Sportu
(510), (511) 36 ubezpieczenia, ubezpieczenia medycz-
ne, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia od odpo-
wiedzialności zawodowej, ubezpieczenia od wypadków, 
ubezpieczenia na życie, organizowanie ubezpieczenia, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, zarządzanie ubezpiecze-
niami grupowymi, informacja o ubezpieczeniach, usługi 
w zakresie organizowania ubezpieczenia, usługi konsul-
tacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, usługi 
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami 
zdrowotnymi, usługi doradztwa i pośrednictwa związane 
z ubezpieczeniami od wypadków, usługi doradztwa i po-
średnictwa związane z ubezpieczeniami na życie, usługi 
finansowe związane z ubezpieczeniami, usługi doradztwa 
i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami turystycz-
nymi, pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw 
nieszczęśliwych wypadków, zapewnianie ubezpieczenia 
wakacyjnego.

(210) 478416 (220) 2017 10 30
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
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(540) BIELENDA CRAZY MASK
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgna-
cyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki 
i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, prepa-
raty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, 
kosmetyki do stylizacji włosów.

(210) 478421 (220) 2017 10 30
(731) GRYSZPIŃSKI MIROSŁAW ADAM INFOGEM, Opole
(540) doMASAZU.pl

(531) 26.01.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 przyrządy do masażu, aparaty do masa-
żu, fotele do masażu, przyrządy do masażu estetycznego, 
przyrządy do masażu ręcznego, aparaty do masażu wibra-
cyjnego, urządzenia do masażu ciała, urządzenia do masażu 
stóp, elektryczne przyrządy do masażu, podkładki do ma-
sażu termicznego, wałki piankowe do masażu, aparatura 
do masażu oczu, urządzenia do masażu szyi, urządzenia 
do masażu pleców, fotele do masażu z wbudowanymi urzą-
dzeniami do masażu, nieelektryczne urządzenia do masa-
żu, urządzenia do masażu generujące wibracje, urządzenia 
do głębokiego masażu cieplnego, urządzenia do masażu 
[do celów medycznych], urządzenia do masażu, elektryczne 
lub nieelektryczne, łóżka do masażu do celów medycznych, 
elektryczne aparaty do masażu do użytku domowego, elek-
tryczne urządzenia do masażu do użytku osobistego, 20 łóż-
ka do masażu, stoły do masażu.

(210) 478426 (220) 2017 10 30
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA WĘGIEL RUBINOWY
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, preparaty do demakijażu, maski kosmetyczne, maseczki 
z glinki do skóry, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutycz-
ne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.

(210) 478427 (220) 2017 10 30
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA GLINKA BŁĘKITNA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skó-
ry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty 
do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i ką-
pieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, 
perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i anty-
perspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, 
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, maski 
kosmetyczne, maseczki z glinki do skóry, środki toaletowe, 
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pie-

lęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów 
medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, maski 
do celów leczniczych.

(210) 478433 (220) 2017 10 30
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA WĘGIEL SZAFIROWY
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skó-
ry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty 
do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i ką-
pieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, 
perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i anty-
perspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, 
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, maski 
kosmetyczne, maseczki z glinki do skóry, środki toaletowe, 
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pie-
lęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów 
medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, maski 
do celów leczniczych.

(210) 478435 (220) 2017 10 30
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA WĘGIEL KORALOWY
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skó-
ry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty 
do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i ką-
pieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, 
perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i anty-
perspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, 
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, maski 
kosmetyczne, maseczki z glinki do skóry, środki toaletowe, 
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pie-
lęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów 
medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, maski 
do celów leczniczych.

(210) 478437 (220) 2017 10 30
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA WĘGIEL BIAŁO-CZARNY
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, preparaty do demakijażu, maski kosmetyczne, maseczki 
z glinki do skóry, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutycz-
ne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.

(210) 478438 (220) 2017 10 30
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA GLINKA RÓŻOWA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skó-
ry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty 
do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i ką-
pieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, 
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perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i anty-
perspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, 
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, maski 
kosmetyczne, maseczki z glinki do skóry, środki toaletowe, 
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pie-
lęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów 
medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, maski 
do celów leczniczych.

(210) 478439 (220) 2017 10 30
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA PURE SODA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skó-
ry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty 
do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i ką-
pieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, 
perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i anty-
perspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, 
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, maski 
kosmetyczne, maseczki z glinki do skóry, środki toaletowe, 
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pie-
lęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów 
medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, maski 
do celów leczniczych.

(210) 478440 (220) 2017 10 30
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA SODA OCZYSZCZONA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skó-
ry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty 
do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i ką-
pieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, 
perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i anty-
perspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, 
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, maski 
kosmetyczne, maseczki z glinki do skóry, środki toaletowe, 
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pie-
lęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów 
medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, maski 
do celów leczniczych.

(210) 478441 (220) 2017 10 30
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA BAKING SODA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skó-
ry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty 
do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i ką-
pieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, 
perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i anty-
perspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, 
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, maski 
kosmetyczne, maseczki z glinki do skóry, środki toaletowe, 
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pie-
lęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów 
medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, maski 
do celów leczniczych.

(210) 478442 (220) 2017 10 30
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA SODA CLEAN
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, preparaty do demakijażu, maski kosmetyczne, maseczki 
z glinki do skóry, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutycz-
ne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.

(210) 478455 (220) 2017 10 30
(731) TRABSZO ŻANETA BARBARA USŁUGI AGRO 

DAMMAR, Łobez
(540) FABRYKA ZDROWIA PRODUKT POLSKI SIŁA 

I ZDROWIE Z NATURY

(531) 05.03.11, 05.03.16, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze - olej z konopi włóknistej tło-
czony na zimno.

(210) 478463 (220) 2017 10 31
(731) JANISZEWSKI RAFAŁ, Warszawa
(540) ŻEGLUGA WARSZAWSKA

(531) 18.04.01, 26.11.03, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 39 rejsy łodziami wycieczkowymi, organizowa-
nie wycieczek, wypożyczanie łodzi, transport łodziami.

(210) 478465 (220) 2017 10 31
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) Urocaps Total
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(531) 27.05.01, 29.01.04
(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 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki 
uśmierzające.

(210) 478466 (220) 2017 10 31
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) Cholesterinn

(531) 27.05.01, 29.01.04
(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 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki 
uśmierzające.

(210) 478473 (220) 2017 10 31
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) BilloActiv

(531) 27.05.01, 29.01.03
(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, mydła 
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje 
eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, 
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mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle 
perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do in-
nych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, 
maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, 
kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosme-
tyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, ko-
smetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające 
do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów 
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, 
woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosme-
tycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, masecz-
ki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów 
perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, 
mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów 
weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lu-
krecjowe do celów farmaceutycznych, białko preparaty do ce-
lów medycznych, chleb dla diabetyków, leki uspokajające, su-
plementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, 
środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, 
lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, na-
poje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody 
mineralne 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 niemowląt, 
cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody 
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceu-
tycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe prepara-
ty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, 
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do ce-
lów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, prepara-
ty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod 
do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycz-
nych, preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, 
pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.

(210) 478484 (220) 2017 10 31
(731) PTAK DANIEL KASSO, Opole
(540) kantorr.pl

(531) 10.03.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi kantorów, wymiana walut, usługi w za-
kresie przelewów pieniędzy elektronicznych, usługi w zakre-
sie przesyłania pieniędzy, organizowanie transferu pieniędzy.

(210) 478493 (220) 2017 10 31
(731) INFOGLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) INFOGLASS
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
oprogramowanie, oprogramowanie do rzeczywistości 
rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych w celu 
integracji danych elektronicznych ze środowiskiem świa-
ta zewnętrznego (oprogramowanie do okularów rozsze-

rzonej rzeczywistości stosowane w różnych branżach), 
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, 
multimedialne i fotograficzne, urządzenia do przechowy-
wania danych, optyczne nośniki danych zawierające na-
grane oprogramowanie (integracja urządzeń rozszerzonej 
rzeczywistości z oprogramowaniem), 42 usługi w zakre-
sie technologii informacyjnych, rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego (two-
rzenie oprogramowania do zastosowania w okularach 
rozszerzonej rzeczywistości), usługi naukowe i technolo-
giczne, opracowywanie nowych produktów (tworzenie 
systemów wirtualnej rzeczywistości w oparciu o dostęp-
ne komponenty i oprogramowanie).

(210) 478496 (220) 2017 10 31
(731) BAĆ-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(540) Mleczna Tradycja

(531) 26.11.01, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, jogurt, kefir, krem 
na bazie masła, margaryna, masło, maślanka, mleko sfermen-
towane, śmietana, zsiadłe mleko, sery, ser żółty, ser biały, 
twaróg, ser homogenizowany z dodatkami smakowymi, ser 
twardy, ser topiony, ser wędzony, ser pleśniowy, ser dojrze-
wający, produkty seropodobne.

(210) 478499 (220) 2017 10 31
(731) ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) LEO System

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.06.03
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geo-
dezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, 
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do ce-
lów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewo-
dzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-
-sterujące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji 
dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) 
z nagraniami, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń 
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszy-
ny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, oprogramo-
wanie i programy komputerowe, części do komputerów i innych 
urządzeń w postaci kart przeciwwirusowych i kontrolerów prze-
ciwwirusowych, oprogramowanie i urządzenia zabezpieczające 
urządzenia, sieci lub dane, urządzenia do gaszenia ognia, 35 za-
rządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności 
handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadze-
nia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, usługi w zakresie specjalistycznego do-
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radztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa 
handlowego, franczyza, promocja sprzedaży towarów, wyceny 
handlowe, zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów doty-
czących sprzętu przetwarzającego dane i komputery, oprogra-
mowania, programów komputerowych, części do komputerów 
i innych urządzeń w postaci kart przeciwwirusowych i kontro-
lerów przeciwwirusowych, oprogramowania i urządzeń zabez-
pieczających urządzenia, sieć lub dane pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupować te 
towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, w sklepie, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie on-line, bez-
pośrednio poza siecią sklepową, na stronie internetowej, usługi 
pośrednictwa w powyższym zakresie, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w kom-
puterowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
wyszukiwanie informacji z plików komputerowych dla osób trze-
cich, usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące w/w, informacja 
o powyższych usługach, 38 telekomunikacja, transmisja danych, 
przesyłanie informacji za pomocą urządzeń elektronicznych, za-
pewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnych, sieci kompu-
terowych, Internetu, łączności satelitarnej, bezprzewodowych 
sieci komunikacyjnych i kablowych, udostępnianie stron inter-
netowych, baz danych, elektronicznych tablic ogłoszeń, forów 
on-line, katalogów, muzyki, programów wideo i audio, komuni-
kacja przez komputer, usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych, 41 nauczanie 
i kształcenie w szczególności organizowanie szkoleń dotyczą-
cych systemów i sieci komputerowych, oprogramowania oraz 
sprzętu komputerowego, informacja o powyższych usługach, 
42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, 
przemysłowa analiza i badanie usług, projektowanie, ekspertyzy 
i rozwój sprzętu komputerowego, oprogramowania, sieci kom-
puterowych, sprzętu przetwarzającego dane, maszyn biurowych, 
urządzeń do przesyłania danych oraz urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowe-
go, oprogramowania, sieci komputerowych, sprzętu przetwarza-
jącego dane, maszyn biurowych, urządzeń do przesyłania danych 
oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych, programowanie 
komputerów lub sprzętu przetwarzającego dane, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowa-
nia komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, 
wypożyczanie komputerów, archiwizacja elektronicznych baz 
danych, usługi w zakresie utrzymania komputerowych baz da-
nych, usługi w zakresie odzyskiwania utraconych danych z kom-
puterowych baz danych, informacja o powyższych usługach, 
45 licencjonowanie własności intelektualnej, know-how, usługi 
doradcze związane z licencjonowaniem własności intelektualnej, 
know-how.

(210) 478500 (220) 2017 10 31
(731) HOTELE GRUPA WIATR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Uniejów

(540) BROWAR WIATR

(531) 27.05.01, 05.07.02, 05.11.15
(510), (511) 32 brzeczka piwna, brzeczka słodowa, chmiel 
(wyciąg z-) do wytwarzania piwa, ekstrakty i esencje 
do produkcji napojów, gazowane (wody), imbirowe (piwo-), 
koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoholo-
we, napoje na bazie owoców lub warzyw, piwo, piwo sło-
dowe, soki owocowe, soki warzywne, sok jabłkowy, woda 
mineralna, pomidory (sok-) (napój), 33 napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), wódka, wino, gorzkie nalewki, napoje 
alkoholowe zawierające owoce, 35 administrowanie hote-
lami, zarządzanie hotelami, impresariat w działalności ar-
tystycznej, poszukiwania w zakresie patronatu, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej w tym hoteli oraz obiektów sportowych i rekre-
acyjnych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, rekla-
ma, reklama jako rozpowszechnianie materiałów w postaci 
ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama billboardowa, wynaj-
mowanie nośników reklamowych, wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, 41 usługi w zakresie organizacji imprez 
rozrywkowych, informacja o imprezach, organizacja i obsłu-
ga konferencji, zjazdów, bankietów, przyjęć okolicznościo-
wych i balów, organizacja konkursów edukacyjnych i roz-
rywkowych, usługi organizacji wypoczynku, organizowanie 
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 
usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie],organizowanie 
i prowadzenie koncertów muzycznych, 43 usługi restau-
racyjne i barowe, usługi prowadzenia kawiarni, restauracje, 
restauracje samoobsługowe, bary szybkiej obsługi, kafete-
rie, kawiarnie, usługi w zakresie prowadzenia barów szyb-
kiej obsługi i typu snack-bar, usługi w zakresie prowadzenia 
kafeterii i bufetów, kawiarni, restauracji - w tym restauracji 
samoobsługowych, stołówek, usługi cateringowe, usługi 
w zakresie obsługi gastronomicznej z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, usługi w zakresie wynajmowa-
nia sal na imprezy okolicznościowe, posiedzenia, spotkania, 
mityngi i narady, usługi w zakresie wypożyczania krzeseł, 
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, przygotowy-
wanie posiłków i napojów, serwowanie posiłków i napojów 
alkoholowych, usługi w zakresie przygotowywania dań 
na zamówienie oraz ich dostawa, restauracje dla turystów, 
biura (agencje) zakwaterowania (hotele, pensjonaty), ho-
tele, motele, usługi hotelowe, rezerwacje kwater na pobyt 
czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 
rezerwacje miejsc w hotelach, organizowanie zakwatero-
wania w hotelach, udostępnianie informacji o tymczaso-
wym zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, usługi 
barów piwnych.

(210) 478501 (220) 2017 10 31
(731) HOTELE GRUPA WIATR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Uniejów

(540) BROWAR WIATR
(510), (511) 32 brzeczka piwna, brzeczka słodowa, chmiel 
(wyciąg z-) do wytwarzania piwa, ekstrakty i esencje do pro-
dukcji napojów, gazowane (wody), imbirowe (piwo-), koktajle 
bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoholowe, napo-
je na bazie owoców lub warzyw, piwo, piwo słodowe, soki 
owocowe, soki warzywne, sok jabłkowy, woda mineralna, 
pomidory (sok-) (napój), 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa), wódka, wino, gorzkie nalewki, napoje alkoholowe za-
wierające owoce, 35 administrowanie hotelami, zarządzanie 
hotelami, impresariat w działalności artystycznej, poszuki-
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wania w zakresie patronatu, doradztwo w zakresie organi-
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej w tym 
hoteli oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych, organi-
zowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama 
jako rozpowszechnianie materiałów w postaci ulotek, pro-
spektów, druków, próbek, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama billboardowa, wynajmowanie no-
śników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamo-
wej, 41 usługi w zakresie organizacji imprez rozrywkowych, 
informacja o imprezach, organizacja i obsługa konferencji, 
zjazdów, bankietów, przyjęć okolicznościowych i balów, or-
ganizacja konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi 
organizacji wypoczynku, organizowanie imprez w celach 
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, usługi klubowe 
[rozrywka lub nauczanie], organizowanie i prowadzenie kon-
certów muzycznych, 43 usługi restauracyjne i barowe, usługi 
prowadzenia kawiarni, restauracje, restauracje samoobsłu-
gowe, bary szybkiej obsługi kafeterie, kawiarnie, usługi w za-
kresie prowadzenia barów szybkiej obsługi i typu snack-bar, 
usługi w zakresie prowadzenia kafeterii i bufetów, kawiarni, 
restauracji - w tym restauracji samoobsługowych, stołówek, 
usługi cateringowe, usługi w zakresie obsługi gastronomicz-
nej z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi 
w zakresie wynajmowania sal na imprezy okolicznościowe, 
posiedzenia, spotkania, mityngi i narady, usługi w zakresie 
wypożyczania krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych 
naczyń, serwowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie 
posiłków i napojów alkoholowych, usługi w zakresie przygo-
towywania dań na zamówienie oraz ich dostawa, restauracje 
dla turystów, biura (agencje) zakwaterowania (hotele, pen-
sjonaty), hotele, motele, usługi hotelowe, rezerwacje kwater 
na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt 
czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, organizowanie za-
kwaterowania w hotelach, udostępnianie informacji o tym-
czasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, 
usługi barów piwnych.

(210) 478502 (220) 2017 10 31
(731) ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) leo system
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy, naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wa-
gowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania 
życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elek-
tryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumu-
latorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania, 
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne 
nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, automaty sprze-
dające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez 
wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt 
przetwarzający dane i komputery, oprogramowanie i progra-
my komputerowe, części do komputerów i innych urządzeń 
w postaci kart przeciw wirusowych i kontrolerów przeciw-
wirusowych, oprogramowanie i urządzenia zabezpieczają-
ce urządzenia, sieci lub dane, urządzenia do gaszenia ognia, 
35 zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie 
działalności handlowej, doradztwo specjalistyczne w spra-
wach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organi-
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie 
specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, 
usługi pośrednictwa handlowego, franczyza, promocja sprze-
daży towarów, wyceny handlowe, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich artykułów dotyczących sprzętu przetwarzającego 

dane i komputery, oprogramowania, programów kompute-
rowych, części do komputerów i innych urządzeń w postaci 
kart przeciwwirusowych i kontrolerów przeciwwirusowych, 
oprogramowania i urządzeń zabezpieczających urządzenia, 
sieć lub dane pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub za-
poznać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: 
z katalogu różnych artykułów, w sklepie, za pośrednictwem 
usługi elektronicznej, w systemie on-line, bezpośrednio poza 
siecią sklepową, na stronie internetowej, usługi pośrednictwa 
w powyższym zakresie, pozyskiwanie danych do komputero-
wych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszuki-
wanie informacji z plików komputerowych dla osób trzecich, 
usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące w/w, informacja 
o powyższych usługach, 38 telekomunikacja, transmisja da-
nych, przesyłanie informacji za pomocą urządzeń elektronicz-
nych, zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnych, 
sieci komputerowych, Internetu, łączności satelitarnej, bez-
przewodowych sieci komunikacyjnych i kablowych, udo-
stępnianie stron internetowych, baz danych, elektronicznych 
tablic ogłoszeń, forów on-line, katalogów, muzyki, programów 
wideo i audio, komunikacja przez komputer, usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wszystkich wyżej 
wymienionych, 41 nauczanie i kształcenie w szczególności 
organizowanie szkoleń dotyczących systemów i sieci kom-
puterowych, oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, 
informacja o powyższych usługach, 42 naukowe i techniczne 
usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza 
i badanie usług, projektowanie, ekspertyzy i rozwój sprzętu 
komputerowego, oprogramowania, sieci komputerowych, 
sprzętu przetwarzającego dane, maszyn biurowych, urządzeń 
do przesyłania danych oraz urządzeń elektrycznych i elek-
tronicznych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, 
oprogramowania, sieci komputerowych, sprzętu przetwarza-
jącego dane, maszyn biurowych, urządzeń do przesyłania da-
nych oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych, progra-
mowanie komputerów lub sprzętu przetwarzającego dane, 
aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie 
oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych 
komputerowych, wypożyczanie komputerów, archiwizacja 
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) 478507 (220) 2017 10 31
(731) KOŁODZIEJSKI ANDRZEJ, BIERNACKA MARZENA 

BITRONIK SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ KOŁODZIEJSKI 
I SPÓŁKA, Szczecin

(540) b BRENNER

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.02.01
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria i wyroby jubilerskie, bran-
soletki [biżuteria], breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], 
broszki [biżuteria], broszki ozdobne [biżuteria], broszki pokryte 
złotem [biżuteria], chronografy [zegarki], chronografy do użytku 
jako zegarki, chronografy do użytku jako czasomierze, budziki, 
budziki elektryczne, budziki elektroniczne, zegarki z budzi-
kiem, czasomierze [zegarki], oscylatory do czasomierzy, druci-
ki z metali szlachetnych [biżuteria], kasetki na biżuterię, kasetki 
na biżuterię [szkatułki], kasetki do prezentacji artykułów zegar-



64 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT52/2017

mistrzowskich, kasetki na biżuterię [na miarę], kasetki skórzane 
na biżuterię, koperty do zegarków, kotwiczki [zegarmistrzo-
stwo], kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, bre-
loczki do kluczy [kółka] pokryte metalem szlachetnym, łańcusz-
ki [biżuteria], zegarki (łańcuszki do - ), mechanizmy do zegarków, 
mechanizmy do zegarów i zegarków, medaliony, naszyjniki, 
obudowy zegarów, obudowy na zegary, obudowy do zegar-
ków, obudowy do zegarów i zegarków, obudowy [skrzynki] 
do zegarów, obudowy do zegarów jako części zegarów, paski 
do zegarków, paski do zegarków na rękę, zegary, przyrządy 
do mierzenia czasu, pudełka na biżuterię i pudełka na zegar-
ki, pudełka na zegarki, pudełka do eksponowania zegarków, 
sprężyny do zegarków, sprężyny do zegarów i zegarków, bęb-
ny sprężyny (do wyrobu zegarów i zegarków), stopery, szkiełka 
do zegarków, zegarki (szkiełka do - ), tarcze [zegarmistrzostwo], 
tarcze do zegarów, tarcze do zegarków, tarcze do artykułów ze-
garmistrzowskich, wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków), 
wskazówki zegarowe, wskazówki do zegarów, wskazówki zega-
rów i zegarków, wskazówki do zegarów i zegarków, wskazówki 
do zegarów [produkcja zegarów i zegarków], zapięcia do bi-
żuterii, zawieszki [biżuteria], zawieszki do breloków do kluczy, 
zawieszki do kółek na klucze, zegarki, zegarki na łańcuszku, etui 
na zegarki, zegarki na rękę, akcesoria do zegarków, oscylatory 
do zegarków, futerały na zegarki [na miarę], zwijane etui na bi-
żuterię, zegary sterujące [zegary wzorcowe].

(210) 478508 (220) 2017 10 31
(731) SOBIECKI ZENON GRASO, Starogard Gdański
(540) GRASO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.23, 24.15.01, 24.15.15
(510), (511) 1 odczynniki chemiczne inne niż do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, substancje odczynni-
kowe, preparaty chemiczne, preparaty diagnostyczne inne 
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty 
mikroorganizmów inne niż do celów medycznych lub we-
terynaryjnych, kultury mikroorganizmów inne niż do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, podłoża mikrobiologicz-
ne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
preparaty bakteryjne inne niż do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, substancje chemiczne do analiz labora-
toryjnych inne niż do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, analizy laboratoryjne inne niż do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, 5 odczynniki chemiczne do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, substancje odczynni-
kowe, preparaty chemiczne do celów medycznych, prepa-
raty chemiczne do celów weterynaryjnych, produkty dia-
gnostyczne do celów medycznych, preparaty biologiczne 
do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów we-
terynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, preparaty mikroorgani-
zmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, kultury 
mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub we-
terynaryjnych, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, 
pożywki dla kultur, substancje chemiczne do analiz laborato-
ryjnych do celów medycznych lub weterynaryjnych, analizy 
laboratoryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
7 maszyny do pakowania, maszyny do pakowania ręczne 
i mechaniczne, obrabiarki do pakowania, ładowarki do pa-
kowania towarów, pakowarki, półautomatyczne maszyny 

do owijania folią kurczliwą, maszyny do nakładania przywie-
rającej folii opakowaniowej z tworzyw sztucznych na ładun-
ki na paletach, maszyny do nakładania przywierającej folii 
opakowaniowej na ładunki na paletach, maszyny pakujące 
w folię w tym tunel pakietujący, owijarki palet z ładunkiem, 
tunel z pakowarką ręczną, tunel z pakowarką półautoma-
tyczną, tunel z pakowarką automatyczną, 11 piece grzewcze, 
piece do spalania, piece olejowe, piece na paliwa stałe, piece 
na biomasę, piekarniki i piece przemysłowe nie do żywno-
ści i napoi, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, 
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, urządzenia i instala-
cje grzewcze, 16 folia, folie z pęcherzykami powietrza, folie 
bąbelkowe do pakowania, folie do pakowania artykułów 
żywnościowych, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, 
folia wodoodporna z tworzyw sztucznych do pakowania, 
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania kartonowe, 
worki z tworzyw sztucznych do pakowania, worki i torby 
papierowe, rękawy i półrękawy foliowe, opakowania karto-
nowe w postaci beczek, hoboków, papier termokurczliwy, 
folia termokurczliwa, 42 doradztwo specjalistyczne w zakre-
sie odczynników laboratoryjnych, testów diagnostycznych, 
podłoży mikrobiologicznych oraz sprzętu laboratoryjnego, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna odczynników laboratoryjnych, 
testów diagnostycznych, podłoży mikrobiologicznych oraz 
sprzętu laboratoryjnego.

(210) 478520 (220) 2017 10 31
(731) P.P.U.H. WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Odolanów
(540) 14 g pasji włożonej w każde ziarno 250 ml idealnego 

smaku 5 minut tylko dla Ciebie W WOSEBA WOLIMY 
BYĆ WYJĄTKOWI

(531) 11.03.04, 05.07.01, 01.15.11, 25.07.01, 25.07.23, 27.05.01, 
29.01.15, 27.07.01

(510), (511) 30 kawa i jej przetwory, namiastki kawy, produkty 
na bazie kawy, kawa rozpuszczalna, kawa zbożowa, herbata, 
kakao, 35 reklama i marketing, usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, pokazy towarów, badania 
rynkowe, informacja o działalności gospodarczej i informacja 
handlowa, informacja marketingowa, promocja sprzedaży, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, usługi sprze-
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daży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi 
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 
usługi importowo-eksportowe, 43 kawiarnie, cukiernie, re-
stauracje, bary, zaopatrzenie w żywność i napoje.

(210) 478521 (220) 2017 10 31
(731) JASKUŁA BARTŁOMIEJ, Biłgoraj
(540) ZIELONE BIŁGORAJSKIE

(531) 25.01.05, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo alkoholo-
we, piwo bezalkoholowe.

(210) 478530 (220) 2017 10 31
(731) MISTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) MISTAL

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży de-
talicznej, hurtowej i wysyłkowej ze stalowymi wyrobami hut-
niczymi: blachami, kształtownikami, prętami, rurami, taśma-
mi, z artykułami armatury przemysłowej takimi jak kolana, 
kołnierze, trójniki, zwężki, mufy, króćce, uszczelki, 39 usługi 
w zakresie samochodowego transportu towarów.

(210) 478533 (220) 2017 11 01
(731) KRALJESTVO SIROV d.o.o., Ljubljana-Šentvid, SI
(540) Kraina Serów EST.2017

(531) 06.01.01, 06.01.02, 06.01.04, 24.01.20, 08.03.08, 08.03.11, 
08.03.12, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14

(510), (511) 8 przyrządy do przygotowywania żywności, 
noże kuchenne i sztućce, krajarki do sera, 29 nabiał i sub-
stytuty nabiału, produkty serowarskie, przetworzony ser, 
ser cheddar, ser pleśniowy, ser śmietankowy, ser miękki, ser 
twarogowy, ser twardy, starty ser, biały ser, ser mieszany, 
ser owczy, ser wędzony, sery dojrzewające, substytuty se-
rów, serek mascarpone, mieszanki serowe, paluszki serowe, 
dipy serowe, 35 zarządzanie w działalności handlowej, pra-
ce biurowe, agencje informacji handlowej, analizy kosztów, 
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo 

w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, infor-
macja o działalności gospodarczej, prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama, telefoniczne udzie-
lanie informacji dla nieobecnych abonentów, wynajem 
dystrybutorów automatycznych, usługi doradcze w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie w zakre-
sie zamówień handlowych, zgrupowanie, gromadzenie 
i ekspozycja na rzecz osób trzecich przyrządów do przy-
gotowywania żywności, noży kuchennych i sztućców lub 
nabiału lub substytutów nabiału pozwalające wygodnie 
je oglądać, sprzedawać i kupować w obrocie detalicznym 
i hurtowym lub za pośrednictwem Internetu, 43 bary, ka-
wiarnie, kafeterie (bufety), stołówki, usługi cateringowe, 
rzeźbienie w jedzeniu, wypożyczanie krzeseł, stołów, bie-
lizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie urządzeń 
do gotowania, wypożyczanie dozowników wody pitnej, 
restauracje, restauracje samoobsługowe, bary szybkiej ob-
sługi (snack-bary).

(210) 478540 (220) 2017 11 02
(731) KOMPANIA LEŚNA CHODKIEWICZ, MAZURKIEWICZ, 

PETRYKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Nowy Dwór Parcela
(540) PALMS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w związku z maszynami do robót leśnych, w szczególności 
przyczepami i żurawiami.

(210) 478541 (220) 2017 11 02
(731) GOLDEN LION HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) GOSCOOTER
(510), (511) 9 baterie elektryczne do pojazdów, 12 części 
i akcesoria do pojazdów, 35 usługi marketingowe, reklama-
cyjne i promocyjne w zakresie wypożyczania i wynajmu po-
jazdów, 37 konserwacja i naprawa pojazdów, 39 wypożycza-
nie i wynajem pojazdów.

(210) 478544 (220) 2017 11 02
(731) COSAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) COSAS

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

(210) 478556 (220) 2017 11 02
(731) KOMPANIA LEŚNA CHODKIEWICZ, MAZURKIEWICZ, 

PETRYKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Nowy Dwór Parcela
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(540) NAJLEPSZY KOMPAN W LESIE KOMPANIA LEŚNA Sp.j. 
www.kompanialesna.pl

(531) 02.09.16, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.21, 26.04.02, 26.04.04, 
26.04.22, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 7 maszyny do robót leśnych, 35 usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej w związku z maszynami do robót 
leśnych.

(210) 478558 (220) 2017 11 02
(731) GOLDEN LION HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) GOTESLA
(510), (511) 39 wypożyczanie i wynajem pojazdów.

(210) 478581 (220) 2017 11 03
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) Bielenda TROPIC VIBES
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielę-
gnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, 
środki i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czy-
stości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmety-
ki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów, mgiełki 
zapachowo-olejkowe.

(210) 478582 (220) 2017 11 03
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) Bielenda VEGAN CARE
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgna-
cyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki 
i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, prepa-
raty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, 
kosmetyki do stylizacji włosów.

(210) 478605 (220) 2017 11 03
(731) DOTPR SKOWRONEK, ŁAŹNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Poznań
(540) pr

(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, impresariat 
w działalności artystycznej, kolportaż próbek, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, obróbka tekstów, 
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, pisanie 
scenariuszy do celów reklamowych, poszukiwania w zakresie 
patronatu, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, publi-
kowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama zewnętrz-
na, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie tekstów 
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośred-
nictwem strony internetowej, usługi marketingowe, usługi 
przeglądu prasy, usługi public relations, usługi w zakresie opra-
cowania graficznego do celów reklamowych.

(210) 478681 (220) 2017 11 07
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA,  

Nowe Miasto nad Wartą
(540) azumed
(510), (511) 5 leki i wyroby medyczne do stosowania 
w stanach zapalnych skóry, błon śluzowych jamy ustnej 
i gardła, stanach zapalnych błon śluzowych okolic intym-
nych oraz w stanach zapalnych i skurczowych przewodu 
pokarmowego oraz suplementy diety i środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym środ-
ki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, 
wszystkie ww. zawarte w klasie 5-tej.

(210) 478683 (220) 2017 11 07
(731) TDM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poręba
(540) Galalit office park

(531) 26.04.02, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi wynajmu lokali na cele biurowe, wyna-
jem powierzchni biurowej, sprzedaż powierzchni biurowych 
i lokali użytkowych (przestrzeni handlowej), usługi agencji 
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, 
zarządzanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie nie-
ruchomości, sporządzanie umów najmu, dzierżawa lub wy-
najem budynków i powierzchni komercyjnych, leasing i wy-
najem pomieszczeń handlowych, usługowych i biurowych, 
usługi pośrednictwa w sprawach związanych z nieruchomo-
ściami: usługi pośrednictwa w sprzedaży, najmie i dzierżawie 
nieruchomości.

(210) 478684 (220) 2017 11 07
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA,  

Nowe Miasto nad Wartą
(540) azuben
(510), (511) 5 leki i wyroby medyczne do stosowania w sta-
nach zapalnych skóry, błon śluzowych jamy ustnej i gardła, 
stanach zapalnych błon śluzowych okolic intymnych oraz 
w stanach zapalnych i skurczowych przewodu pokarmowe-
go oraz suplementy diety i środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, w tym środki spożywcze spe-
cjalnego przeznaczenia medycznego, wszystkie ww. zawar-
te w klasie 5-tej.
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(210) 478701 (220) 2017 11 07
(731) BORYSIAK RENATA TĘCZA, Kraków
(540) tęcza

(531) 29.01.15, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 01.15.01
(510), (511) 44 usługi w zakresie zdrowia psychicznego.

(210) 478706 (220) 2017 11 08
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) SINUHERB
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty farma-
ceutyczne, wyroby medyczne w postaci sprayu do celów 
leczniczych, wyroby medyczne w postaci aerozolu do celów 
medycznych, krople, ekstrakty do celów farmaceutycznych, 
preparaty lecznicze, leki pomocnicze, leki wzmacniające, leki 
ziołowe, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, 
preparaty chemiczno-farmaceutyczne, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłat-
ków farmaceutycznych, lekarstwa do picia, leki dla ludzi, 
maści do celów farmaceutycznych napoje lecznicze, pastylki 
do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycz-
nych, tabletki do celów farmaceutycznych, żele do celów far-
maceutycznych, suplementy diety.

(210) 478709 (220) 2017 11 08
(731) ŻYMIERSKI RENE JAN, Hamburg, DE
(540) BezAle

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, 
bluzy, bluzki, kombinezony, poncza, peleryny, płaszcze, ma-
rynarki, koszule, odzież ze skóry, buty, paski, kurtki.

(210) 478710 (220) 2017 11 08
(731) ZGAJEWSKI WOJCIECH PHU INCOMED, Piaseczno
(540) INCOMED
(510), (511) 5 wchłaniające artykuły higieniczne, podpaski, 
podkłady higieniczne dla ludzi, podkłady chłonne dla zwie-
rząt, wkładki laktacyjne dla karmiących matek, wkłady chłon-
ne dla osób cierpiących na inkontynencję, 35 sprzedaż de-
taliczna lub hurtowa środków sanitarnych oraz zaopatrzenia 
medycznego, sprzedaż detaliczna lub hurtowa artykułów 
dla zwierząt domowych.

(210) 478712 (220) 2017 11 08
(731) RADIX-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNIOŚCIĄ, Rotmanka

(540) Trikasy

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 chipsy [produkty zbożowe], przekąski na ba-
zie zbóż, przekąski na bazie ryżu.

(210) 478713 (220) 2017 11 08
(731) ŻYTOMIRSKA EWA, Warszawa
(540) NOMEN OMEN WOMEN

(531) 27.05.01, 27.01.06
(510), (511) 18 walizy, torby podróżne, torby portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, 24 tkaniny, 25 odzież.

(210) 478714 (220) 2017 11 08
(731) ZWIĄZEK PRACODAWCÓW KRAJOWA RADA 

GASTRONOMII I CATERINGU, Warszawa
(540) PLN PARAGON DLA KLIENTA UCZCIWOŚĆ WOBEC 

WSZYSTKICH

(531) 11.01.05, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, 
książki, plakaty, kalendarze, w tym również o tematyce spożyw-
czej, przemysłu spożywczego, 35 doradztwo w zakresie organi-
zowania i kierowania działalnością gospodarczą, reklama, usługi 
w zakresie informacji dotyczącej sprzedaży i marketingu, usłu-
gi 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 spożyw-
czego, zarządzanie hotelami, 41 usługi filmowe, audiowizualne, 
multimedialne, wydawnicze, fotograficzne, organizowanie kon-
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kursów, seminariów, konferencji i kongresów o tematyce prze-
wodniej nowoczesnego przemysłu żywnościowego, organizo-
wanie wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, 
koncertów muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, imprez 
kulturalnych, imprez sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenia, 
doradztwo zawodowe w zakresie edukacji i kształcenia, w tym 
również w zakresie przemysłu spożywczego, 42 badania, anali-
zy i ekspertyzy techniczne, chemiczne, biologiczne, bakteriolo-
giczne, w dziedzinie mechaniki i działania przemysłu spożyw-
czego, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, wdrażania 
osiągnięć postępu technologicznego, kontrola jakości, 45 Do-
radztwo w zakresie własności intelektualnej.

(210) 478715 (220) 2017 11 08
(731) POMONA COMPANY LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żyrardów
(540) PRZYPRAWY ZDROWIA

(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 przetworzone owoce i warzywa, mieszan-
ki owoców i warzyw suszonych, mikronizowane owoce 
i warzywa.

(210) 478716 (220) 2017 11 08
(731) URSAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) URSA GO

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 oprogramowanie komputerowe dla zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, audyty, opracowywanie 
audytów i ekspertyz operacyjnych efektywności działania 
przedsiębiorstw.

(210) 478719 (220) 2017 11 08
(731) SINIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Comfort

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 17 taśmy maskujące, izolacyjne, uszczelniające, 
wodoodporne klejące, elektroizolacyjne, taśmy łączeniowe 
do płyt gipsowo-kartonowych, 19 materiały budowlane 
niemetalowe.

(210) 478720 (220) 2017 11 08
(731) SINIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Connect

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 17 taśmy maskujące, izolacyjne, uszczelniające, 
wodoodporne klejące, elektroizolacyjne, taśmy łączeniowe 
do płyt gipsowo-kartonowych, 19 materiały budowlane 
niemetalowe.

(210) 478728 (220) 2017 11 08
(731) INTERRETE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) meducare

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe z zakresu medycy-
ny, zdrowia i ratownictwa medycznego, edukacja z zakresu 
medycyny, zdrowia i ratownictwa medycznego, kształcenie 
praktyczne z zakresu medycyny, zdrowia i ratownictwa me-
dycznego, obsługa i prowadzenie szkoleń z zakresu medy-
cyny, zdrowia i ratownictwa medycznego, obsługa i prowa-
dzenie kursów, w tym kursów on-line z zakresu medycyny, 
zdrowia i ratownictwa medycznego, informacja o szkole-
niach i kursach z zakresu medycyny, zdrowia i ratownictwa 
medycznego, 44 doradztwo dietetyczne, doradztwo psy-
chologiczne, doradztwo żywieniowe, doradztwo dotyczące 
urody, pielęgnacji ciała i kosmetyków, doradztwo dotyczące 
systemów i sposobów ochrony zdrowia oraz sprzętu me-
dycznego, doradztwo dotyczące opieki nad osobami star-
szymi, usługi doradcze związane z usługami medycznymi.

(210) 478737 (220) 2017 11 09
(731) GMINA CIESZYN, Cieszyn
(540) MUR ART CIESZYN

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.09, 27.01.25
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, bilety, chorągiewki 
papierowe, długopisy, emblematy, pieczęcie papierowe, for-
mularze, kalendarze, materiały drukowane, notesy, szablony, 
szyldy, znaczki pocztowe, 18 etui na klucze, portfele, para-
sole, parasolki, torby, 41 organizowanie i obsługa festiwali 
artystycznych, festiwali murali, konkursów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, organizowanie spektakli, publiko-
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wanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
usługi komponowania graficznego publikacji, inne niż do ce-
lów reklamowych, organizacja wystaw związanych z kulturą 
lub edukacją.

(210) 478750 (220) 2017 11 09
(731) WIĄCEK TOMASZ, Wrocław
(540) VELINDA

(531) 26.11.03, 26.11.12, 26.11.13, 26.03.23, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, meble drewniane, meble dla dzieci, 
meble dla dzieci wykonane z gąbki, meble dla niemowląt, 
meble do pokojów dziecinnych, meble do siedzenia, meble 
modułowe [kombinowane], fotele, pufy [meble], siedzenia, 
siedzenia dla dzieci, poduszki siedziska, poduszki, poduszki 
ciążowe, poduszki do karmienia niemowląt, materace, kojce, 
24 pościel, bielizna pościelowa, baldachimy (bielizna poście-
lowa), ścianki ochronne do łóżek dziecięcych [pościel], po-
szewki na kołdry, poszewki na poduszki, prześcieradła, kocy-
ki dziecięce, narzuty do łóżeczek dziecięcych, prześcieradła 
do łóżeczek dziecięcych, tkaniny do wytwarzania namiotów, 
28 namioty do zabawy, namioty do zabawy w pomieszcze-
niach, baseny do zabawy, suche baseny wykonane z gąbki 
do zabawy, baseny wykonane z gąbki wypełnione piłeczka-
mi, zabawki pluszowe, misie pluszowe.

(210) 478753 (220) 2017 11 09
(731) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek
(540) KrakauerLand MŁODA GĘŚ Z PODROBAMI  

KLASA A GŁĘBOKO MROŻONA

(531) 06.19.05, 06.19.13, 03.07.06, 09.01.10, 27.05.01, 24.01.05, 
29.01.15

(510), (511) 29 gęsi tuszki, gęsi świeże, gęsi mrożone, po-
droby i wyroby mięsne z gęsi, pasztet z wątróbek gęsich, 
przetwory z mięsa gęsiego, tuszki drobiowe, mięso drobio-
we, wędliny drobiowe, wyroby garmażeryjne z mięsa dro-
biowego, mrożonki drobiowe, podroby drobiowe, konserwy 
drobiowe, buliony drobiowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej 

i hurtowej, w tym usługi sprzedaży za pomocą sklepu in-
ternetowego i usługi sprzedaży wysyłkowej, następujących 
towarów: gęsi tuszki, gęsi świeże, gęsi mrożone, podroby 
i wyroby mięsne z gęsi, pasztet z wątróbek gęsich, przetwory 
z mięsa gęsiego, tuszki drobiowe, mięso drobiowe, wędliny 
drobiowe, wyroby garmażeryjne z mięsa drobiowego, mro-
żonki drobiowe, podroby drobiowe, konserwy drobiowe, bu-
liony drobiowe.

(210) 478754 (220) 2017 11 09
(731) CZARNY GROŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Rzyki

(540) TURLANIEC
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, mięsne (eks-
trakty -), przetworzone produkty mięsne, kiełbasy, mięso 
i wędliny, szynka, bekon, kaszanka, wieprzowina, delikatesy 
mięsne, pokryte ciastem, produkty mięsne, hamburgery, 
ekstrakty warzywne, owoce i warzywa konserwowane, mro-
żone, suszone i gotowane, jaja, produkty nabiałowe, ser, ser 
owczy, ser wędzony, przekąski na bazie sera, ser w postaci di-
pów, przekąski z wyżej wymienionych, potrawy gotowe mię-
sne lub warzywne, 30 kanapki, zawijane kanapki, bułki, chleb, 
precelki, przekąski, opiekane kanapki, opiekane kanapki z se-
rem i z szynką, 43 usługi restauracyjne, cateringowe i kawiar-
niane, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji hot-do-
gów, bary przekąskowe, bary bistro, kantyny i bary szybkiej 
obsługi jako punkty sprzedaży posiłków, restauracje do szyb-
kiej i stałej obsługi (snack bar), restauracje samoobsługowe.

(210) 478771 (220) 2017 11 09
(731) SAMOŁYK DOMINIKA, KURZYK MATEUSZ FOODLUV 

SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) PHOSHOP

(531) 29.01.13, 27.05.01, 11.03.05, 11.03.10, 11.03.20, 11.01.06, 
08.07.03, 26.01.03, 26.11.03

(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsługi 
(snack bary), kafeterie (bufety), kawiarnie, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami, transportem, re-
stauracje, restauracje samoobsługowe, usługi barowe.

(210) 478780 (220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) VENIX 33

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, my-
dła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
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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, kremy 
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) 478781 (220) 2017 11 09
(731) MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Warszawa
(540) t

(531) 04.02.11, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 9 automaty biletowe, 39 transport.

(210) 478783 (220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) BILOB MAX

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, my-
dła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun 
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowa-
ny w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole 
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania 
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla 
zwierząt kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy 
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) 478784 (220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) ActiVittal Cardio

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
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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 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki 
uśmierzające.

(210) 478786 (220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) RELINUM
(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 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki 
uśmierzające.

(210) 478788 (220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) MAGNEZ TRIO
(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 
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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) 478789 (220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) ESSENTIVEL PLUS
(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) 478796 (220) 2017 11 09
(731) WINTERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duszniki Zdrój
(540) WINTERPOL www.winterpol.eu

(531) 01.03.06, 06.01.02, 06.01.04, 06.03.13, 26.11.13, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 12 wyciągi narciarskie, instalacje transportujące 
[wyciągi narciarskie], orczyki do wyciągów orczykowych, 
41 szkoły narciarskie, udostępnianie stoków narciarskich, 
wypożyczanie sprzętu narciarskiego, usługi rekreacyjne do-
tyczące narciarstwa, usługi szkoleniowe w dziedzinie nar-
ciarstwa, udostępnianie obiektów i sprzętu narciarskiego, 
zapewnianie obiektów sportowych na potrzeby narciarstwa, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do narciarstwa, 43 usługi 
hotelowe, rezerwacje hotelowe, hotelowe usługi kateringo-
we, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, usługi restau-
racji hotelowych, usługi hoteli i moteli, usługi restauracyjne 
świadczone przez hotele, hotele, hostele i pensjonaty, za-
kwaterowanie wakacyjne i turystyczne, pensjonaty, domy 
gościnne, usługi restauracyjne, restauracje z grillem, usługi 
restauracji hotelowych, restauracje dla turystów.

(210) 478803 (220) 2017 11 09
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) 

(531) 26.03.16, 24.13.22, 19.13.21
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla 
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli.
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(210) 478812 (220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) Gervitan Vitalis

(531) 27.05.01, 29.01.04
(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, mydła 
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje 
eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny płyn po goleniu, 
mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle 
perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do in-
nych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, 
maseczki, kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, 
kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosme-
tyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, ko-
smetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające 
do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów 
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, 
woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosme-
tycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, masecz-
ki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów 
perfumeryjnych mleko migdałowe do celów kosmetycznych, 
mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów 
weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lu-
krecjowe do celów farmaceutycznych, białko preparaty do ce-
lów medycznych, chleb dla diabetyków, leki uspokajające, su-
plementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, 
środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, 
lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, na-
poje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody 
mineralne 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 niemowląt, 
cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody 
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceu-
tycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe prepara-
ty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, 
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do ce-
lów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, prepara-
ty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod 

do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycz-
nych, preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, 
pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.

(210) 478819 (220) 2017 11 09
(731) GREHEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dyzin
(540) CHARM Pen

(531) 24.13.17, 05.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 478825 (220) 2017 11 10
(731) LRC Products Limited , Slough, GB
(540) PONAD 100 LAT DOŚWIADCZEŃ

(531) 03.06.03, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 preparaty niemedyczne do pielęgnacji stóp, 
ciała i skóry, kremy, żele, płyny, olejki, balsamy, pudry, talki 
i spreje do stosowania na stopy, ciało i skórę, niemedyczne 
preparaty do poprawiania kondycji, pielęgnacji, oczyszcza-
nia, wygładzania, regeneracji i relaksacji stóp, rąk, paznokci, 
ciała i skóry, niemedyczne preparaty do kąpieli w formie 
soli, olejków i dodatków kąpielowych, dodatki do kąpie-
li w formie tabletek, mianowicie niemedyczne dodatki 
do kąpieli stóp, dezodoranty do stóp, ciała i skóry, dez-
odoranty, kremy, żele, płyny, proszki dezodoryzujące, talki 
i spreje do stóp, ciała i skóry, dezodoranty osobiste nasą-
czane do wkładek do butów, dezodoranty do stóp, 5 pre-
paraty sanitarne do celów medycznych, medyczne prepa-
raty do pielęgnacji stóp, ciała i skóry, medyczne preparaty 
do pielęgnacji skóry, mianowicie farmaceutyczne nawilża-
jące kremy, żele i płyny, lecznicze kremy, żele, płyny, olejki, 
balsamy, proszki, talki i spreje do stosowania na stopy, ciało 
i skórę, lecznicze preparaty do poprawiania kondycji stóp, 
ciała i skóry, sanitarne preparaty sterylizacyjne do stosowa-
nia na stopy, ciało i skórę, preparaty dezynfekcyjne do ce-
lów higienicznych i sanitarnych do stosowania na stopy, 
ciało i skórę, lecznicze i terapeutyczne preparaty i dodatki 
do kąpieli w postaci soli, olejków i dodatków do namacza-
nia, lecznicze i dezynfekcyjne dodatki do kąpieli w postaci 
tabletek, mianowicie dodatki do kąpieli stóp, rąk i paznokci, 
lecznicze i farmaceutyczne preparaty przeciwko poceniu 
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się, mianowicie dezodoranty do stosowania na stopy, ciało 
i skórę, płyny lecznicze do masażu, mianowicie lecznicze 
olejki do masażu do stosowania na stopy, ciało i skórę, lecz-
nicze i farmaceutyczne produkty na odciski, mianowicie 
kremy i płyny do usuwania odcisków, lecznicze i farmaceu-
tyczne produkty do stosowania na brodawki, mianowicie 
kremy i płyny do usuwania brodawek, podkładki i wkładki 
zapobiegające stanom zapalnym palców stóp i powięk-
szania się nagniotków na skórze, mianowicie okrągłe pod-
kładki i nakładki na nagniotki, podkładki i plastry na odci-
ski, medyczne i farmaceutyczne produkty na pęcherze, 
mianowicie wkładki i nakładki na pęcherze, preparaty me-
dyczne do leczenia wrośniętych paznokci stóp, medyczne 
preparaty do leczenia grzybicy paznokci, plastry lecznicze, 
plastry w formie krążków, kółka na odciski, medyczne pla-
stry przylepne, bandaże, mianowicie materiały do banda-
żowania i materiały opatrunkowe, materiały opatrunkowe 
przylepne, bandaże do opatrywania ran, preparaty dezyn-
fekcyjne, mianowicie uniwersalne środki dezynfekcyjne, 
produkty antyseptyczne, mianowicie środki odkażające, 
chusteczki antyseptyczne, plastry antyseptyczne, sub-
stancje przeciwgrzybicze, mianowicie preparaty przeciw-
grzybicze, materiały nasączone lub zawierające substancje 
przeciwgrzybicze, mianowicie preparaty przeciwgrzybicze, 
kremy przeciwgrzybicze do celów medycznych, fungicy-
dy, 8 narzędzia i przybory z napędem ręcznym stosowa-
ne w domu do manicure i pedicure, mianowicie pilniki 
do stóp i pilniki do paznokci, narzędzia ręczne do usuwa-
nia stwardniałej skóry, mianowicie pilniki do stóp i pilniki 
do paznokci, narzędzia ręczne do złuszczania skóry, mia-
nowicie pilniki do stóp i pilniki do paznokci, obcinacze 
do paznokci, pilniki do paznokci, nożyczki, pincety, części 
składowe i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych 
towarów, 10 aparaty i instrumenty ortopedyczne, urządze-
nia ortopedyczne do stóp i rąk, poduszeczki do pielęgna-
cji stóp, przybory medyczne do korekcji stóp, mianowicie 
wkładki z podparciem łuku stopy, aparaty do rozdzielania 
i prostowania palców stóp, urządzenia chroniące przed 
stwardnieniem powierzchni nagniotków skóry i stanów za-
palnych paznokci, elektroniczne urządzenia do zabiegów 
na skórze, mianowicie urządzenia elektroniczne stosowane 
do usuwania skóry, elektroniczne urządzenia do zabiegów 
na skórze, mianowicie urządzenia elektroniczne stosowane 
do złuszczania skóry, elektroniczne urządzenia do zabie-
gów na skórze, mianowicie elektroniczne pilniki do stóp, 
elektroniczne urządzenia do zabiegów na skórze, mianowi-
cie elektroniczne pilniki do paznokci, poduszeczki na pięty 
i pod pięty w postaci poduszeczek żelowych do obuwia, 
wkładki do obuwia, kółka do stóp i wkładki podtrzymują-
ce do stóp w postaci ortopedycznych wkładek do obuwia, 
ortopedyczne wkładki do butów, wkładki ortopedyczne, 
wkładki wymienne i wkładki dezodoryzowane do obuwia 
ortopedycznego, wyroby pończosznicze uciskowe, wy-
roby pończosznicze o stopniowym działaniu uciskowym, 
lecznicze wspomagające wyroby pończosznicze, miano-
wicie elastyczne artykuły podtrzymujące do artykułów 
pończoszniczych, podkolanówki, pończochy, medyczne 
ortopedyczne i terapeutyczne wyroby pończosznicze, 
mianowicie elastyczne artykuły podtrzymujące do artyku-
łów pończoszniczych, podkolanówki, pończochy, wyroby 
pończosznicze do celów medycznych, chirurgicznych i/lub 
profilaktycznych, mianowicie rajstopy podtrzymujące, ela-
styczne artykuły podtrzymujące do artykułów pończoszni-
czych, podkolanówki, pończochy, medyczne i chirurgiczne 
skarpetki uciskowe, medyczne pończochy uciskowe prze-
ciw żylakom, aparaty do ćwiczenia stóp, artykuły ortope-
dyczne, mianowicie ortopedyczne bandaże usztywniające, 

aparaty do nastawiania palców u rąk i u stóp, mianowicie 
plastry medyczne do palców u rąk i u stóp, bandaże do sta-
bilizacji ortopedycznej, aparaty medyczne do pomiaru, ba-
dania i wykonywania odwzorowywania stopy, urządzenia 
do masażu ciała, urządzenia do masażu z napędem elek-
trycznym, urządzenia do masażu stóp, urządzenia i przy-
rządy terapeutyczne do masażu i/lub kąpieli, mianowicie 
urządzenia do masażu stóp i rąk, części składowe i osprzęt 
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 25 odzież, 
mianowicie koszule, sukienki, spódnice, spodnie, majtki, 
leginsy, kurtki, marynarki, bluzki, pulowery, t-shirty, okrycia 
wierzchnie, bielizna, rękawiczki, krawaty, obuwie, nakrycia 
głowy w postaci kapeluszy i czapek, akcesoria do obuwia, 
mianowicie wkładki, obuwie higieniczne, w tym buty, kap-
cie, botki, sandały i drewniaki, długie i krótkie pończochy, 
podeszwy, wkładki do obuwia, wyściełane wkładki do obu-
wia, wyroby pończosznicze, rajstopy, pończochy, skarpetki, 
getry elastyczne, wkładki lecznicze do obuwia.

(210) 478831 (220) 2017 11 10
(731) ZARZĄD TARGÓW WARSZAWSKICH  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) inSec

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marke-
tingu, w środkach masowego przekazu oraz z wykorzysta-
niem Internetu, prowadzenie kampanii reklamowych, orga-
nizowanie i obsługa międzynarodowych i krajowych imprez 
targowych i wystawienniczych, w celach handlowych 
i reklamowych, internetowe prezentacje targowe i wysta-
wiennicze, doradztwo handlowe, kojarzenie kontrahentów 
handlowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, 
telewizji, filmu, Internetu, usługi badania opinii publicznej, 
badania rynku mediów i reklamy.

(210) 478837 (220) 2017 11 10
(731) ARMATYS AGATA, Łódź
(540) TIE OR DIE

(531) 02.09.22, 09.03.13, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 25 krawaty, jedwabne krawaty, krawaty bolo, 
ascoty [krawaty], fulary [ozdobne krawaty], krawaty kow-
bojskie (bolo) z elementami z metali szlachetnych, odzież, 
akcesoria na szyję, apaszki, bandany na szyję, bonżurki, boa 
na szyję, chustki na głowę, chusty [odzież], chusty plażowe, 
garnitury męskie, eleganckie spodnie, golfy [odzież], garni-



Nr  ZT52/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 75

tury wieczorowe, garnitury w sportowym stylu, kamizelki, 
koszule z długimi rękawami, koszule eleganckie, koszule 
do garniturów, koszule codzienne, koszule, koszule z krótkimi 
rękawami, koszule z kołnierzykiem, koszule z golfem, kurtki 
[odzież], męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizel-
ki, męskie apaszki, marynarki od garniturów, mundury, musz-
ki, odzież wełniana, odzież wieczorowa, paski z materiału, 
podkolanówki, podwiązki, podwiązki do skarpetek, poszetki, 
skarpetki męskie, skarpetki i pończochy, rękawiczki, smokin-
gi, surduty, sukienki damskie, szaliki, szale i etole, tkane koszu-
le, t-shirty z krótkim rękawem, wyroby pończosznicze, wia-
trówki, żakiety męskie, odzież z krawatów retro - upcykling.

(210) 478850 (220) 2017 11 10
(731) ALPEN PHARMA AG, Berno Szwajcaria
(540) Alpikol
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
suplementy żywnościowe, mineralne suplementy diety 
dla ludzi, probiotyki - suplementy, preparaty probiotyczne 
do celów medycznych pomagające w utrzymaniu natural-
nej równowagi flory w układzie trawiennym, odżywcze su-
plementy diety, suplementy mineralne do żywności, suple-
menty diety do użytku medycznego, suplementy diety dla 
ludzi nie przeznaczone do celów leczniczych, ziołowe suple-
menty diety dla osób o szczególnych wymaganiach diete-
tycznych, suplementy diety zawierające drożdże, suplemen-
ty diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające 
glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy 
diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawie-
rające propolis, suplementy diety dla niemowląt, substancje 
dietetyczne dla niemowląt, żywność dla niemowląt, mleko 
w proszku dla niemowląt, dietetyczna żywność przystoso-
wana dla niemowląt, preparaty dla niemowląt nie zawiera-
jące laktozy, preparaty dietetyczne dla dzieci, nutraceutyki 
do stosowania jako suplementy diety, farmaceutyki i natu-
ralne środki lecznicze, preparaty farmaceutyczne, preparaty 
i artykuły higieniczne, leki dla ludzi, leki ziołowe, leki home-
opatyczne, lekarstwa przeciw zaparciom, leki do celów sto-
matologicznych, leki pomocnicze, wspierające do celów me-
dycznych, leki wzmacniające, lekarstwa na kaszel, preparaty 
medyczne, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, produkty dietetycz-
ne do celów medycznych, preparaty dietetyczne do użytku 
medycznego, dietetyczne środki spożywcze przystosowane 
do celów medycznych, lecznicze dodatki do żywności, die-
tetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, balsamy 
do użytku medycznego, kremy do rąk do celów medycz-
nych, kremy do użytku dermatologicznego, zioła lecznicze, 
kremy ziołowe do celów medycznych, mieszanki ziołowe 
do użytku medycznego, toniki do celów medycznych, ma-
ści do celów farmaceutycznych, preparaty ziołowe do celów 
medycznych, napary lecznicze, lecznicze napoje mineralne, 
herbata ziołowa - napoje lecznicze, herbata odchudzająca 
do celów medycznych, lecznicze wyciągi ziołowe do ce-
lów medycznych, wody mineralne do celów medycznych, 
olejki lecznicze, preparaty lecznicze na porost włosów, sole 
do celów medycznych, syrop na kaszel, syropy do użytku 
farmaceutycznego, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów 
leczniczych, intymne preparaty nawilżające, środki do higie-
ny intymnej dla kobiet, plastry lecznicze, mydła lecznicze, 
szampony lecznicze, lecznicze pudry do ciała.

(210) 478861 (220) 2017 11 13
(731) KOSZELA ANNA AUTORSKA PRACOWNIA 

PROJEKTOWANIA WNĘTRZ, Warszawa
(540) 

(531) 03.07.06, 03.07.24, 26.01.15
(510), (511) 11 lampy, abażury do lamp, 20 meble, komody, 
szafy, szafki, łóżka, sekretarzyki, biurka, krzesła, regały, stoły, 
stoliki, kanapy, fotele, lustra, 35 zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
je oglądać i kupować w atelier, dużym sklepie wielobranżo-
wym, hurtowni lub supermarkecie zawierającym meble, ak-
cesoria wyposażenia wnętrz, lampy, tkaniny, pościel, plakaty, 
obrazy, grafiki, 37 renowacja mebli, stolarstwo meblowe, od-
nawianie dzieł sztuki, usługi organizacji i prowadzenia prac 
wdrożeniowych dotyczących przedsięwzięć z zakresu bu-
downictwa, 42 projektowanie wnętrz, projektowanie mebli, 
wzornictwo przemysłowe, dekoracja wnętrz, usługi artystów 
grafików, usługi architektoniczne, usługi organizacji i pro-
wadzenia prac wdrożeniowych dotyczących przedsięwzięć 
z zakresu realizacji projektu architektury wnętrz.

(210) 478862 (220) 2017 11 13
(731) KOSZELA ANNA AUTORSKA PRACOWNIA 

PROJEKTOWANIA WNĘTRZ, Warszawa
(540) ANNA KOSZELA ARCHITEKT WNĘTRZ

(531) 03.07.06, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.11
(510), (511) 42 projektowanie wnętrz, projektowanie mebli, 
wzornictwo przemysłowe, dekoracja wnętrz, usługi artystów 
grafików, usługi architektoniczne, usługi organizacji i pro-
wadzenia prac wdrożeniowych dotyczących przedsięwzięć 
z zakresu realizacji projektu architektury wnętrz.

(210) 478865 (220) 2017 11 13
(731) WIERZBICKI ARTUR KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, 

Poznań
(540) AW LEGACY
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(531) 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.22
(510), (511) 36 windykacja należności i odzyskiwanie dłu-
gów, doradztwo w zakresie długów, 45 usługi radców praw-
nych, doradztwo prawne, usługi prawne, porady prawne 
i zastępstwo procesowe, usługi w zakresie pomocy praw-
nej, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, dostar-
czanie informacji prawnych, pośrednictwo w procedurach 
prawnych, badania prawne, pomoc prawna przy tworzeniu 
umów, usługi w zakresie badań prawnych, usługi w zakre-
sie przygotowania dokumentów prawnych, usługi prawne 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi 
prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usłu-
gi prawne dotyczące testamentów, mediacja [usługi praw-
ne], usługi mediacji i rozstrzygania sporów, usługi w zakresie 
mediacji rozwodowej, doradztwo prawne związane z pra-
wami własności intelektualnej, doradztwo w kwestiach praw 
własności przemysłowej, usługi prawne dotyczące rejestracji 
znaków towarowych.

(210) 478883 (220) 2017 11 13
(731) OHLASZENY ZENON HANDEL USŁUGI FOTO-VIDEO, 

Namysłów
(540) FK www.FOTOKURIER.eu

(531) 26.04.01, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22, 
29.01.13

(510), (511) 16 fotografie, foto księgi, ramki do fotografii, foto 
puzzle, foto kalendarze, okładki do foto ksiąg, zdjęcia na płót-
nie, pakiety zdjęć, banery. afisze reklamowe, albumy, atlasy, 
biuletyny, broszury, plakaty, publikacje drukowane, ulotki, 
druki, foldery, formularze: informatory, kalendarze, katalo-
gi: książki, materiały drukowane, materiały reklamowe, foto 
gadżety, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, 
doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, promocja i reklama, organizowanie 
pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
zarządzanie sklepami detalicznymi, hurtowymi, interneto-
wymi, usługi reklamowe. usługi reklamy za pośrednictwem 
środków masowego przekazu: Internet, radio, telewizja, dys-
trybucja materiałów reklamowych: doradztwo dotyczące 
organizacji działalności gospodarczej, informacja handlowa.

(210) 478885 (220) 2017 11 13
(731) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce
(540) LLHP
(510), (511) 5 produkty i preparaty weterynaryjne, 31 arty-
kuły spożywcze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, napoje 
dla zwierząt, herbaty dla psów i kotów, ciastka, przekąski, 
przegryzki dla psów i kotów, mleko dla kotów.

(210) 478904 (220) 2017 11 13
(731) KUC KRZYSZTOF FIRMA REKLAMOWA KUC, Kraków
(540) OSTOJA
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biu-
rowego, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, analiza kosztów, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, reklama, wynajmowanie nośników reklamowych, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie wystaw 
i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, pośrednic-
two w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi 
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, zarządzanie hote-
lami, 36 zarządzanie nieruchomościami, usługi zarządzania nie-
ruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, 
administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie 
majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego, 
dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, wy-
najmowanie mieszkań, wynajmowanie powierzchni biurowej, 
doradztwo w zakresie zakupu, wynajmu oraz sprzedaży nieru-
chomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nierucho-
mości, pobieranie czynszów, pośrednictwo w obrocie nieru-
chomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z centrami handlowymi, usługi developerskie w zakresie orga-
nizowania, finansowania oraz zarządzania przedsięwzięciami 
związanymi ze wznoszeniem nieruchomości, usługi finansowe, 
usługi finansowe związane z nieruchomościami, organizowa-
nie inwestycji, tworzenie funduszy inwestycyjnych, inwestycje 
związane z nieruchomościami, inwestycje kapitałowe, finanso-
wanie inwestycji, w tym inwestycji budowanych, finansowanie 
konsorcjalne nieruchomości, sponsorowanie finansowe, wy-
ceny finansowe, zarządzanie finansami, doradztwo w zakresie 
finansów i inwestycji finansowych, pośrednictwo ubezpiecze-
niowe, usługi w zakresie gwarancji i zabezpieczeń finansowych, 
37 usługi budowlane w zakresie wznoszenia obiektów biuro-
wych, mieszkalnych oraz handlowych, usługi napraw oraz kon-
serwacji budynków biurowych, mieszkalnych oraz handlowych, 
nadzór budowany, doradztwo inżynieryjne w zakresie budow-
nictwa, informacja budowlana, instalowanie, konserwacja oraz 
naprawy maszyn i urządzeń biurowych, instalowanie i naprawa 
telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, in-
stalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy alarmów 
przeciwwłamaniowych, instalowanie oraz naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji alarmowych 
przeciwpożarowych, instalowanie oraz naprawa instalacji hy-
draulicznych, elektrycznych oraz centralnego ogrzewania, usłu-
gi porządkowe, usługi sprzątania biur, mieszkań oraz obiektów 
handlowych.

(210) 478911 (220) 2017 11 13
(731) M2YOU M. ZAJĄC, M. JAKUBIK SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) SEGEÅ

(531) 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 11 wanny, wanny łazienkowe, wanny z wirowym 
ruchem wody, umywalki, sedesy, bidety, kabiny natryskowe, 
armatura do pieców, bojlery, aparatura do dezodoryzacji 
pomieszczeń, grzejniki elektryczne, grzejniki centralnego 
ogrzewania, fontanny, urządzenia do kąpieli, urządzenia 
do masażu ciała podczas kąpieli, miski klozetowe, kominki 
domowe, krany, baterie wannowe i zlewozmywakowe, lam-
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py elektryczne, lampiony, natryski, prysznice, osprzęt do wa-
nien, piece kąpielowe, pisuary, spłuczki ustępowe, zbiorniki 
do płuczek ustępowych, płyty grzejne, podgrzewacze po-
wietrza, instalacje i armatura sanitarna, instalacje do sauny, 
świeczniki, żyrandole, toalety, ustępy przenośne, wodotryski 
ozdobne, 35 prowadzenie sprzedaży detalicznej i hurto-
wej towarów z zakresu wyposażenia łazienek, prowadzenie 
sprzedaży artykułów wyposażenia łazienek za pośrednic-
twem Internetu, prowadzenie sklepów wielkopowierzch-
niowych, polegające na zgrupowaniu na rzecz osób trzecich 
towarów dotyczących wyposażenia łazienek, pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary bezpo-
średnio i za pośrednictwem sieci komputerowych, Internetu.

(210) 478915 (220) 2017 11 13
(731) MAŁKUCH-ŚWITALSKA JUSTYNA TRENER NAUKI  

DR JUSTYNA MAŁKUCH-ŚWITALSKA, Kraków
(540) Trener Nauki

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14, 21.01.14
(510), (511) 9 edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, 
podręczniki szkoleniowe w formacie elektronicznym, urzą-
dzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, publikacje 
elektroniczne, publikacje w formie elektronicznej do pobra-
nia, publikacje elektroniczne do pobrania, związane z grami, 
16 afisze, plakaty, plakaty reklamowe, ulotki, drukowane ulot-
ki informacyjne, kalendarze, notesy, terminarze [materiały 
drukowane], wizytówki, papierowe materiały dydaktyczne, 
drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały 
w zakresie kursów korespondencyjnych, materiały szkole-
niowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), programy 
drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, 
28 gry, zabawki, 41 coaching w zakresie życia osobistego [life 
coaching], doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia 
zawodowego, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo 
szkoleniowe i edukacyjne], kursy szkoleniowe, kursy w zakre-
sie rozwoju osobistego, kursy samoświadomości [szkolenia], 
kształcenie praktyczne [pokazy], opracowywanie kursów 
edukacyjnych, przeprowadzania egzaminów i zdobywa-
nia kwalifikacji, organizowanie i prowadzenie seminariów 
i warsztatów [szkolenia], organizowanie programów szkole-
niowych, prowadzenie kursów, szkolenia edukacyjne, szko-
lenia dla dorosłych, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawo-
dowych, szkolenie związane z karierą zawodową, szkolenia 
w zakresie możliwości zatrudnienia, trening rozwoju osobi-
stego, tworzenie materiałów edukacyjnych, usługi szkolenia 
w dziedzinie zarządzania, usługi trenerskie, usługi edukacyj-
ne i szkoleniowe, usługi edukacyjne dotyczące umiejętności 
komunikacyjnych, zapewnianie szkoleń, kształcenia i na-
uczania, zapewnianie szkoleń on-line, zapewnianie kursów 
szkoleniowych on-line, zapewnianie seminariów szkolenio-
wych on-line.

(210) 478917 (220) 2017 11 13
(731) ADVENA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) advena.pl

(531) 27.05.01, 29.01.14, 20.07.02
(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 przejęć, 
usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, usługi 
księgowe w zakresie funduszy emerytalnych, usługi konsul-
tingowe w zakresie księgowości podatkowej.

(210) 478931 (220) 2017 11 14
(731) NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA 

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa
(540) BotSense

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.13.25
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 42 usłu-
gi projektowania i rozwoju komputerowego sprzętu 
i oprogramowania.

(210) 478933 (220) 2017 11 14
(731) BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) BROS paralizator na owady
(510), (511) 5 insektycydy, pestycydy, preparaty do niszcze-
nia szkodników,środki odstraszające owady, środki do tępie-
nia szkodników.

(210) 478935 (220) 2017 11 14
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Borelis
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barw-
niki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki 
zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, 
ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyrobów per-
fumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki nasączo-
ne płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez 
zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, 
dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle 
perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, 
olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki 
esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do gole-
nia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryj-
nym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż 
lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, 
kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki ko-
smetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne 
preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy 
kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, 
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty 
do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w prze-
myśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, 
olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty 
do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mie-
szaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko 
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek 
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy 
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceu-
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tycznych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla dia-
betyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, 
preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata 
lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw mi-
grenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki 
na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki 
do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecz-
nicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suple-
menty mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycz-
nych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla 
niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszcza-
jące, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku 
farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceu-
tycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca 
do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, pre-
paraty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, 
jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceu-
tycznych, preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, 
pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.

(210) 478936 (220) 2017 11 14
(731) OPERA NOVA W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz
(540) RESTAURACJA Maestra

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.23
(510), (511) 43 restauracja, usługi gastronomiczne zwią-
zane z prowadzeniem kawiarni i restauracji, usługi przygo-
towania i zaopatrzenia w żywność na zamówienie, usługi 
cateringowe.

(210) 478939 (220) 2017 11 14
(731) GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK, Świdnik
(540) WSK

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.18, 26.13.25
(510), (511) 12 motocykle.

(210) 478940 (220) 2017 11 14
(731) GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK, Świdnik
(540) WSK

(531) 27.05.01, 26.01.18, 03.07.16
(510), (511) 12 motocykle.

(210) 478942 (220) 2017 11 14
(731) CROSS TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ACRO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 wypożyczanie środków transportu.

(210) 478944 (220) 2017 11 14
(731) PARTNERSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DESIGNERS multibrand store

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie sprze-
daży takich towarów jak odzież, obuwie, nakrycia głowy, ak-
cesoria odzieżowe, zegary i zegarki, wyroby jubilerskie, skóra 
i imitacje skóry oraz wyroby z nich wykonane, tekstylia i wy-
roby włókiennicze, okulary, okulary przeciwsłoneczne.

(210) 478945 (220) 2017 11 14
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Borelia
(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-
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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) 478949 (220) 2017 11 14
(731) MUSIALIK RAFAŁ, Tarnowskie Góry
(540) SERWIS MUSIALIK ROK ZAŁOŻENIA 1971

(531) 14.07.06, 01.15.15, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 czyszczenie i mycie samochodów, instalowa-
nie wyposażenia samochodowego, naprawa i konserwacja 
motocykli, naprawy i konserwacja samochodów, naprawy 
i obsługa samochodów, naprawy samochodów, przegląd 
samochodów, smarowanie [olejenie] samochodów, strojenie 
silników samochodowych, udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją samochodów, usługi wymiany 
oleju samochodowego, wulkanizacja opon samochodo-
wych [naprawa].

(210) 478950 (220) 2017 11 14
(731) KYDRYŃSKI MARCIN, Warszawa
(540) 

(531) 02.01.08
(510), (511) 9 dyski kompaktowe [CD-ROM-y], nagrane płyty 
kompaktowe [płyty CD], płyty kompaktowe z muzyką, na-
grania muzyczne w postaci płyt, nagrane płyty DVD z nagra-
niami muzycznymi, nośniki do rejestracji dźwięku, nagrania 
wideo z muzyką, 41 rozrywka, usługi rozrywkowe świadczo-
ne przez artystów scenicznych, organizowanie i prowadze-
nie koncertów, usługi festiwali muzycznych, prowadzenie 
festiwali filmowych, widowiska muzyczne, organizowanie 
spektakli rozrywkowych, organizowanie pokazów w celach 
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konkursów 
[edukacyjnych lub rozrywkowych], usługi rozrywkowe w po-
staci występów koncertowych, organizacja występów roz-
rywkowych na żywo.

(210) 478951 (220) 2017 11 14
(731) KYDRYŃSKI MARCIN, Warszawa
(540) SIESTA

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 dyski kompaktowe [CD-ROM-y], nagrane płyty 
kompaktowe [płyty CD], płyty kompaktowe z muzyką, na-
grania muzyczne w postaci płyt, nagrane płyty DVD z nagra-
niami muzycznymi, nośniki do rejestracji dźwięku, nagrania 
wideo z muzyką.

(210) 478957 (220) 2017 11 14
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) CANADA WILD
(510), (511) 33 whisky kanadyjska, napoje alkoholowe na ba-
zie whisky kanadyjskiej, napoje alkoholowe z dodatkiem whi-
sky kanadyjskiej.

(210) 478959 (220) 2017 11 14
(731) Hop Lun Brands Limited, Dublin, IE
(540) 

(531) 05.03.06
(510), (511) 25 odzież, bielizna damska, bielizna osobista, 
biustonosze, majtki, kostiumy kąpielowe, stroje plażowe, bie-
lizna nocna, odzież sportowa, koszulki z krótkim rękawem.

(210) 478962 (220) 2017 11 14
(731) EXPANDER ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Expander. Ekspert Finansowy
(510), (511) 36 doradztwo dotyczące usług pożyczko-
wych, doradztwo w zakresie długów, doradztwo finanso-
we dotyczące funduszy powierniczych, doradztwo w za-
kresie inwestycji finansowych, doradztwo w sprawach 
papierów wartościowych, doradztwo związane ze zwięk-
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szaniem kredytów hipotecznych, doradztwo finansowe 
dotyczące programów akcji pracowniczych, doradztwo 
finansowe i usługi konsultingu finansowego, doradztwo 
związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości 
mieszkaniowe, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, 
pomoc w zakupie nieruchomości, udzielanie informacji 
dotyczących rynku nieruchomości, bankowość hipotecz-
na i pośrednictwo hipoteczne, pośrednictwo w sprawach 
inwestycji finansowych, pośrednictwo w zakresie instru-
mentów finansowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe 
w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w zakresie ko-
mercyjnych kredytów hipotecznych, pośrednictwo w za-
kresie ubezpieczeń na życie, pośrednictwo w zakresie 
zapisu na akcje, pośrednictwo w zakresie finansowym 
produktów pochodnych, pośrednictwo w obrocie akcja-
mi i obligacjami, pośrednictwo w zakresie papierów war-
tościowych i towarów, pośrednictwo w ubezpieczeniach 
od następstw nieszczęśliwych wypadków, usługi agen-
cyjne lub pośrednictwo w zakresie najmu budynków, po-
średnictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo 
finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie nie-
ruchomości, niezależne doradztwo w zakresie planowa-
nia finansowego, doradztwo w dziedzinie zarządzania ry-
zykiem finansowym, doradztwo inwestycyjne, doradztwo 
finansowe, doradztwo kredytowe, doradztwo dotyczące 
inwestycji kapitałowych, doradztwo w sprawach finan-
sowych, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, do-
radztwo i analiza finansowa, pośrednictwo inwestycyjne, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo waluto-
we, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednic-
two w umowach kredytowych.

(210) 478966 (220) 2017 11 14
(731) TRANSARR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Quicker

(531) 11.01.02, 11.03.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 gotowe dania z mięsa, gotowe dania skła-
dające się głównie z mięsa, gotowe dania warzywne, go-
towe posiłki składające się głównie z ryb, gotowe posiłki 
składające się głównie z owoców morza, gotowe posiłki 
zawierające [głównie] jajka, gotowe posiłki składające się 
głównie z substytutów mięsa, buliony [gotowe], koktajle 
mleczne, zupy błyskawiczne, 30 dania liofilizowane, któ-
rych głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizo-
wane, których głównym składnikiem jest ryż, gotowe po-
trawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, 
gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe potrawy zawie-
rające [głównie] ryż, gotowe potrawy zawierające [głów-
nie] makaron, gotowe desery [wyroby piekarnicze], maka-
ron instant do gotowania, przetworzone płatki owsiane 
jako żywność przeznaczona do spożycia przez ludzi, płatki 
owsiane gotowe do spożycia przez ludzi, 31 płody rolne 
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 32 napoje 
warzywne, napoje owocowe, napoje składające się z mie-
szanki soków owocowych i warzywnych, napoje na bazie 
owoców lub warzyw, 43 usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, usługi kateringowe.

(210) 478967 (220) 2017 11 14
(731) CHMUROWICZ TOMASZ, Stargard
(540) AWANMED

(531) 26.02.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, ośrodki zdrowia, usługi kli-
nik medycznych, szpitale.

(210) 479014 (220) 2017 11 15
(731) GOŁACKI GRZEGORZ KUCAK, Łódź
(540) KUCAK

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), kafeterie 
(bufety), kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje 
samoobsługowe, samoobsługa (restauracje), stołówki, usługi 
barowe.

(210) 479045 (220) 2017 11 16
(731) MWD VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) SCHILLE SILBER SYSTEM

(531) 26.01.12, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 instalacje do celów sanitarnych, urządzenia 
do celów sanitarnych, kurki do instalacji sanitarnych, osprzęt 
do celów sanitarnych, rury będące częściami instalacji sani-
tarnych, tuleje będące częściami instalacji sanitarnych, rury 
wodociągowe do instalacji sanitarnych, zawory [krany] jako 
części instalacji sanitarnych, metalowe rury faliste [części in-
stalacji sanitarnych], urządzenia do dostarczania wody do ce-
lów sanitarnych, metalowe węże elastyczne zwijane [części 
instalacji sanitarnych], żeliwne części do rur [części instalacji 
sanitarnych], zawory do kontroli poziomu [cieczy] jako czę-
ści do instalacji sanitarnych, instalacje i urządzenia sanitarne, 
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, kotły do insta-
lacji grzewczych, bojlery do instalacji centralnego ogrzewa-
nia, urządzenia regulacyjne do instalacji gazowych, grzejniki 
do instalacji centralnego ogrzewania, urządzenia regulacyjne 
do instalacji wodnych, zawory termostatyczne [części insta-
lacji grzewczych], urządzenia sterownicze [zawory termosta-
tyczne] do instalacji grzewczych, sterowniki elektromagne-
tyczne do automatycznej obsługi zaworów [części instalacji 
grzewczych], urządzenia do regulacji ciepła [zawory] będące 
częściami instalacji grzewczych, akcesoria zabezpieczające 
i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, armatura do re-
gulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów 
wodnych lub gazowych, urządzenia regulacyjne stanowiące 
część urządzeń wodnych, urządzenia do nadzoru ciśnienia 
[urządzenia zabezpieczające do urządzeń wodnych], urzą-
dzenia regulacyjne do urządzeń gazowych, urządzenia regu-
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lacyjne do rur gazowych, elementy zabezpieczające do rur 
gazowych, zawory bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, 
zawory bezpieczeństwa do rur gazowych, kontrolery ciśnie-
nia [regulatory] do rur gazowych, zawory odcinające jako 
przyrządy bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, kurki od-
cinające będące urządzeniami zabezpieczającymi do urzą-
dzeń gazowych, 17 elastyczne rury niemetalowe do przewo-
dzenia materiałów gazowych.

(210) 479046 (220) 2017 11 16
(731) WIECZOREK ADRIAN CIAO PIZZA, Zielona Góra
(540) CIAO PIZZA
(510), (511) 30 pizza, zapiekanki, hot-dogi, kanapki, kawa 
i napoje kawowe oraz na bazie kawy, herbata, makarony, 
potrawy gotowe na bazie makaronu, kasze oraz produkty 
wytworzone na bazie kaszy, ryż oraz produkty wytworzone 
na bazie ryżu, lody (jako potrawy jadalne), sorbety lodowe, 
pierogi, placki, naleśniki, sajgonki, tortille, galaretki, wyroby 
cukiernicze, w tym ciasta, torty, ciastka, krakersy, 35 zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalają-
ce nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sieci sklepów 
stacjonarnych i na stronie internetowej zarówno w hurcie 
jak i detalu, w tym usługi prowadzenia hurtowni, sklepów 
detalicznych stacjonarnych i internetowych oraz sprzeda-
ży bezpośredniej i wysyłkowej artykułów takich jak: pizza, 
zapiekanki, hot-dogi, kanapki, kawa i napoje kawowe oraz 
na bazie kawy, herbata, makarony, potrawy gotowe na bazie 
makaronu, kasze oraz produkty wytworzone na bazie kaszy, 
ryż oraz produkty wytworzone na bazie ryżu, lody (jako po-
trawy jadalne), sorbety lodowe, pierogi, placki, naleśniki, saj-
gonki, tortille, galaretki, wyroby cukiernicze, 43 usługi gastro-
nomiczne stacjonarne, na wynos i z dostawą, prowadzenie 
restauracji, baru, piwiarni, winiarni, cukierni, pizzerii, kawiarni.

(210) 479050 (220) 2017 11 16
(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem, NL
(540) DULUX IDEALNY SUFIT
(510), (511) 2 farby, powłoki, pokosty, lakiery, rozcieńczalniki, 
substancje barwiące, wszystkie jako dodatki do farb, poko-
stów i lakierów, środki zapobiegające korozji i zabezpiecza-
jące drewno, preparaty gruntujące (w formie farb), bejce 
do drewna.

(210) 479051 (220) 2017 11 16
(731) FISCHER TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KONGRES EKSPORTU SPOŻYWCZEGO

(531) 01.01.04, 01.13.05, 27.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie 
biznesu, pokazy towarów, bezpośrednia reklama pocztowa, 
dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, do-
radztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie 

informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizneso-
wych, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron interne-
towych w celach handlowych lub reklamowych, informacja 
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowa-
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, outso-
urcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania 
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie 
reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów han-
dlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tek-
stów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, usługi agencji importowo 
- eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizne-
sowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, 
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace 
biurowe], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypoży-
czanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów rekla-
mowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, 41 organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie balów, organizo-
wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie kon-
kursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów ra-
diowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.

(210) 479058 (220) 2017 11 16
(731) RORAT PIOTR BIOZONA, Warszawa
(540) FEELFIT
(510), (511) 29 przetwory owocowe, przetwory owocowe 
wzbogacone białkiem, zupy proteinowe w proszku, warzy-
wa przetworzone, owoce przetworzone, batony na bazie 
orzechów i nasion, mieszanki owoców i orzechów, przetwo-
ry warzywne z dodatkiem białka, zupy, zupy błyskawiczne, 
zupy w proszku, batony spożywcze na bazie orzechów, ba-
tony spożywcze na bazie soi, batony organiczne na bazie 
orzechów i ziaren, mieszanki owoców suszonych, chipsy so-
jowe, chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, chipsy owocowe, 
chipsy warzywne, chipsy ziemniaczane, chipsy z juki, chipsy 
z jarmużu, owoce liofilizowane, batony owocowe, 30 batony 
proteinowe, batony czekoladowe, ciastka w proszku, ciastka 
proteinowe, wafelki proteinowe, czekolada proteinowa, sło-
dycze bez cukru, słodycze proteinowe, cukierki proteinowe, 
cukierki bez cukru, owsianka proteinowe, ciasto na pizzę 
proteinową, naleśniki proteinowe w proszku, budynie prote-
inowe w proszku, puddingi, puddingi proteinowe w proszku, 
ciastka proteinowe w proszku, musli proteinowe, makarony 
zbożowe z dodatkiem białka, makarony warzywne, makaro-
ny proteinowe, batony zbożowe, batony na bazie granoli, ba-
tony spożywcze na bazie zbóż, batony z orzechów w karme-
lu, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, mieszanki 
spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych 
owoców, ciastka, ciastka owsiane, ciastka herbaciane, ciast-
ka migdałowe, ciastka czekoladowe, ciastka serowe, ciastka 
owsiane spożywcze, ciastka z prosa, wafelki, wafelki w pole-
wie czekoladowej, czekolada, słodycze piankowe, słodycze 
czekoladowe, słodycze, słodycze zawierające owoce, słody-
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cze do żucia, słodycze słodzone ksylitolem, słodycze na ba-
zie miodu, cukierki, cukierki czekoladowe, cukierki ciągutki, 
cukierki miętowe, cukierki do żucia, cukierki z kakao, owsian-
ka, owsianka błyskawiczna, ciasto na pizzę, budyń ryżowy, 
budynie deserowe, budyń w proszku, budynie deserowe 
w proszku, chipsy ryżowe, chipsy zbożowe, chipsy kukury-
dziane, chipsy, chipsy proteinowe, makarony, makaron gry-
czany, makarony razowe.

(210) 479060 (220) 2017 11 16
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) NEON SHOW

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy.

(210) 479061 (220) 2017 11 16
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) TĘCZOWE KREACJE

(531) 26.04.09, 26.04.02, 26.13.01, 29.01.15
(510), (511) 16 masy plastyczne do zabawy, 28 zabawki, gry 
i przedmioty do zabawy.

(210) 479063 (220) 2017 11 16
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) NIBYBAŃKA

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy.

(210) 479067 (220) 2017 11 16
(731) SCANVET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 479096 (220) 2017 11 17
(731) FORTIS PHARMACEUTICALS  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie

(540) SOLVIT
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy diety w formie 
tabletek, substancji płynnych, substancji wziewnych, ma-
ści, żeli, środki zmniejszające apetyt, dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje 
przystosowane do celów medycznych, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów 
leczniczych, preparaty kosmetyczne do celów medycznych, 
preparaty witaminowe wspomagające leczenie, preparaty 
odżywcze wspomagające leczenie, środki odżywcze wspo-
magające leczenie, witaminy same lub w połączeniach 
wspomagające leczenie, preparaty chemiczne do celów far-
maceutycznych, preparaty farmaceutyczne, korzenie lekar-
skie, środki medyczne i farmaceutyczne pochodzenia roślin-
nego, preparaty biologiczne do celów medycznych, wyroby 
medyczne do celów leczniczych, wyroby medyczne.

(210) 479110 (220) 2017 11 17
(731) PKP UTRZYMANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PKPTELKOL

(531) 26.03.01, 26.03.04, 24.15.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budowa i konserwacja rurociągów, układa-
nie kabli, instalowanie i naprawa sieci telekomunikacyjnych, 
naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń telekomuni-
kacyjnych, konserwacja sprzętu łącznościowego, 38 usługi 
łączności.

(210) 479119 (220) 2017 11 17
(731) WALICZEK ADRIAN, Baniewice
(540) KROHNWAL
(510), (511) 9 systemy monitoringu, kamery, rejestratory 
dźwięku i obrazu, nośniki danych, urządzenia wyświetlające 
obraz, urządzenia odtwarzające dźwięk.

(210) 479122 (220) 2017 11 17
(731) BRACIA SADOWNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śmiałowice
(540) BRAT SAD
(510), (511) 29 przekąski na bazie owoców, chipsy owoco-
we, miąższ owoców, przecier jabłkowy, 31 świeże owoce 
i warzywa, 32 soki owocowe, warzywne, owocowe nektary.

(210) 479123 (220) 2017 11 17
(731) MIGAŁA ROBERT ZAKŁAD PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWY PRODHURT-BIS, Starachowice
(540) prodhurt
(510), (511) 7 bruzdownice [obrabiarki], chwytaki do drew-
na [części do maszyn], formy [części maszyn], formy do użyt-
ku w produkcji [części maszyn], formy wtryskowe, giętarki 
do blach, giętarki do rur, maszyny do fazowania, maszyny 
do formowania drutu, metalowe elementy rurowe izolo-
wane cieplnie [części do maszyn], metalowe złączki do rur 
[części maszyn], metalowe złączki do rur [części silników], 
metalowe złączki do przewodów [części silników], metalowe 
krążki [części maszyn], obudowy maszyn, spawanie (apara-
ty do -) gazowe, 12 części blacharskie do karoserii pojazdów 
[ukształtowane], części konstrukcyjne do ciężarówek, lądo-
we pojazdy i środki transportu, pojazdy i środki transportu, 
zbiorniki metalowe [części do pojazdów], 37 budowa kon-
strukcji stalowych na budynki, budowa stalowych wyrobów, 
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malowanie natryskowe metali, malowanie metalowych po-
wierzchni w celu zapobiegania korozji, obróbka przeciwko-
rozyjna, oczyszczanie strumieniowo - ścierne powierzchni 
metalowych, zabezpieczanie przed korozją, 40 antykorozyj-
na obróbka części metalowych, barwienie, barwienie metali 
[nie malowanie], blacharstwo, cięcie metalu, formowanie 
metali na zimno, frezowanie, heblowanie drewna, heblo-
wanie materiałów, konserwowanie drewna, kotlarstwo [ob-
róbka metali], kotlarstwo [wyroby z miedzi], kształtowanie 
elementów metalowych, kucie metali, laminowanie metali, 
lutowanie, lutowanie twarde metali, montowanie produk-
tów dla osób trzecich, niklowanie, obróbka części metalo-
wych w celu zapobiegania korozji przy wykorzystaniu cyn-
kowania ogniowego i procesów powlekania proszkowego, 
obróbka [kształtowanie] metalu, obróbka materiałów wiązką 
laserową, obróbka metali, obróbka metalu [kształtowanie], 
obróbka metalu [kucie], obróbka metalu [tłoczenie], obrób-
ka metalu [wytłaczanie], obróbka [obróbka mechaniczna] 
metalu, obróbka powierzchni metalowych poprzez polero-
wanie ścierne, obróbka powierzchni metalowych poprzez 
szlifowanie dokładne i polerowanie ścierne, obróbka po-
wierzchni metalowych przy wykorzystaniu technik szlifo-
wania dokładnego, odlewanie kokilowe, piłowanie drewna, 
piłowanie materiałów, polerowanie, polerowanie materiała-
mi ściernymi, polerowanie metali, polerowanie powierzchni, 
polerowanie ścierne powierzchni metalowych, polerowanie 
stali nierdzewnej, powlekanie galwaniczne, spawanie, śruto-
wanie, szlifowanie, szlifowanie powierzchni, tłoczenie meta-
li, tłoczenie metalu, trasowanie laserem, usługi czyszczenia 
stali nierdzewnej, usługi galwanizacyjne, usługi polerowa-
nia, usługi polerowania stali nierdzewnej, usługi produkcji 
i wykańczania metali, usługi spawalnicze, usługi stolarskie, 
usługi trasowania laserem, usługi w zakresie obróbki metalu, 
wiercenie w metalach, wykańczanie metali, wykańczanie po-
wierzchni artykułów metalowych.

(210) 479125 (220) 2017 11 17
(731) SPEED CASH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Speed Cash Polska

(531) 03.03.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agen-
cje mieszkaniowe (nieruchomości), agencje mieszkaniowe 
[mieszkania], agencje do wymiany operacji finansowych, 
agencje kredytowe, agencje pośrednictwa w handlu nieru-
chomościami, agencje ściągania należności, agencje ścią-
gania wierzytelności, agencje windykacji należności, analizy 
finansowe, analizy finansowo-ekonomiczne, badania finan-
sowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, badania finansowe, 
doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzy-
skiwaniem pożyczek, doradztwo finansowe, doradztwo 
finansowe związane z pożyczkami, finansowe [informacje], 
finansowe usługi bankowe, informacje finansowe, banko-
wość telefoniczna, bankowość internetowa, usługi banko-

we, usługi bankowe i finansowe, usługi bankowości osobi-
stej, usługi doradztwa i udzielania informacji finansowych, 
windykacja, windykacja należności i odzyskiwanie długów, 
usługi w zakresie finansowania i pożyczek, usługi w zakresie 
ocen finansowych, usługi w zakresie zarządzania długami, 
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi za-
rządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi zarządzania 
nieruchomościami, wycena nieruchomości, wyceny finanso-
we, zarządzanie kapitałem wysokiego ryzyka, zarządzanie 
nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, 
obsługa płatności, obsługa poleceń zapłaty, obsługa zleceń 
stałych, ocena nieruchomości [wycena], oceny finansowe, 
oceny i wyceny finansowe, opieka finansowa, organizacja 
pożyczek, organizacja rynków handlowych w zakresie usług 
finansowych, organizowanie kredytów, organizowanie po-
życzek, organizowanie pożyczek za zabezpieczeniem, orga-
nizowanie transakcji finansowych, organizowanie transferu 
pieniędzy, udzielanie pożyczek finansowych pod zabezpie-
czenie, udzielanie pożyczek pod zabezpieczenia, udziela-
nie pożyczek pod zabezpieczenie, udzielanie pożyczek za-
bezpieczonych, usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, 
usługi doradcze w zakresie spraw finansowych, usługi do-
tyczące pożyczek, usługi finansowania, usługi finansowania 
samochodów, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, 
usługi finansowe w zakresie obligacji, usługi kredytu konsu-
menckiego, usługi nabywania nieruchomości, usługi płat-
ności finansowych, realizacja czeków, rejestracja udziałów, 
rejestrowanie transakcji w zakresie udziałów przeprowa-
dzanych między stronami, skomputeryzowane usługi finan-
sowe, sporządzanie raportów finansowych, sporządzanie 
oraz analiza raportów finansowych, sporządzanie raportów 
i analiz finansowych, timesharing nieruchomości, transakcje 
finansowe, udzielanie informacji dotyczących nieruchomo-
ści, udzielanie informacji finansowych, udzielanie kredytów 
konsumenckich, udzielanie pożyczek, udzielanie pożyczek 
finansowych pod zastaw, organizowanie umów pożyczki 
pod zastaw nieruchomości, planowanie finansów w zakre-
sie nieruchomości, planowanie i zarządzanie finansowe, po-
rady w zakresie oceny finansowej, pożyczanie pod zastaw, 
pożyczki, pożyczki [finansowanie], pożyczki pod zastaw 
nieruchomości, pożyczki za zabezpieczeniem, prowadzenie 
spraw finansowych online, przekazy pieniężne, przetwa-
rzanie płatności, przetwarzanie płatności na rzecz banków, 
przygotowywanie umów pożyczkowych, doradztwo kre-
dytowe, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, 
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w zakresie 
nieruchomości, działalność finansowa, elektroniczny przekaz 
środków na rzecz osób trzecich, elektroniczne przetwarza-
nie płatności, depozyty kosztowności, czeki [sprawdzanie], 
dokonywanie transakcji finansowych, dostarczanie informa-
cji dotyczących nieruchomości, dzierżawa biur, dzierżawa 
budynków, dzierżawa gospodarstw rolnych, gromadzenie 
informacji finansowych, home banking, indywidualne pla-
nowanie finansowe, inwestowanie w nieruchomości, inwe-
stycje majątkowe [nieruchomości], konsultacje finansowe 
związane z kupnem i sprzedażą przedsiębiorstw, kontrakty 
terminowe, monitorowanie portfeli finansowych, nabywanie 
hipotek, nabywanie w celu prowadzenia inwestycji finanso-
wych, obsługa kart do transakcji płatniczych, obrót towarami 
[usługi finansowe], oceny finansowe, doradcze usługi zarzą-
dzania finansowego, administrowanie finansami, administro-
wanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, 
banki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet lub tele-
fon [home banking], bankowość domowa [home banking], 
doradztwo dotyczące pożyczek, doradztwo dotyczące kre-
dytów, doradztwo w zakresie długów, doradztwo dotyczące 
usług pożyczkowych, doradztwo finansowe związane z usłu-
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gami kredytowymi, doradztwo i analiza finansowa, dzierża-
wa gruntu, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa nierucho-
mości posiadanych na własność, dzierżawa nieruchomości 
[tylko nieruchomości], dzierżawa pomieszczeń sklepowych, 
dzierżawa ziemi, emisja obligacji, finansowanie kapitałem 
własnym, finansowanie kredytów, finansowanie pożyczek, 
finansowanie pożyczek pod zabezpieczenie, finansowanie 
związane z samochodami, finansowe (doradztwo -).

(210) 479128 (220) 2017 11 17
(731) OHO PREKYBA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Samarqand

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
antyperspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe płyny 
do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, balsamy do ce-
lów kosmetycznych, barwniki do celów kosmetycznych, 
barwniki kosmetyczne, błyszczyki do ust, chemiczne pro-
dukty do kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone 
preparatami do usuwania makijażu, detergenty, inne niż 
do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do ce-
lów medycznych, dezodoranty dla ludzi, ekstrakty kwiato-
we [perfumy], emulsje chroniące przed promieniowaniem 
słonecznym, farby do brody, farby do włosów, henna [barw-
nik kosmetyczny], kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmety-
ki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki 
do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, 
lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, 
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko 
oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła dez-
odoryzujące, mydło do golenia, odżywki do włosów, olejki 
do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, ołówki do brwi, 
płyny do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, wosk 
do podłóg, pomadki do ust, preparaty antystatyczne do ce-
lów domowych, preparaty do demakijażu, preparaty do de-
pilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej 
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], prepa-
raty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, 
preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do prania, pre-
paraty do prostowania włosów, preparaty do samoopalania 
[kosmetyki], preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty 
toaletowe, produkty perfumeryjne, puder do twarzy, suche 
szampony, szampony, ściereczki nasączone detergenta-
mi, do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodar-
stwa domowego, środki do polerowania podłóg i mebli, 
tusze do rzęs, woda kolońska, woda perfumowana, wosk 
do depilacji, wosk do parkietów, wosk do podłóg, zestawy 
kosmetyków, zmywacze do paznokci, 35 promocja sprze-
daży dla osób trzecich: aloesowych preparatów do celów 
kosmetycznych, antyperspirantów [przybory toaletowe], 
antypoślizgowych płynów do podłóg, antypoślizgowych 
wosków do podłóg, balsamów do celów kosmetycznych, 
barwników do celów kosmetycznych, barwników kosme-
tycznych, błyszczyków do ust, chemicznych produktów 
do kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczek nasą-
czonych płynami kosmetycznymi, chusteczek nasączonych 
preparatami do usuwania makijażu, detergentów, innych niż 

do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do ce-
lów medycznych dezodorantów dla ludzi, ekstraktów kwia-
towych [perfumy], emulsji chroniących przed promienio-
waniem słonecznym, farb do brody, farb do włosów, henny 
[barwnik kosmetyczny], kosmetyków, kosmetyków do brwi, 
kosmetyków do makijażu, kosmetyków do pielęgnacji skó-
ry, kosmetyków do rzęs, kremów kosmetycznych, kremów 
wybielających do skóry, lakierów do włosów, lakierów do pa-
znokci, masek kosmetycznych, mleczek migdałowych do ce-
lów kosmetycznych, mleczek oczyszczających do celów 
kosmetycznych, mydeł, mydeł dezodoryzujących, mydeł 
do golenia, odżywek do włosów, olejków do celów kosme-
tycznych, olejków toaletowych, ołówków do brwi, płynów 
do pielęgnacji włosów, płynów po goleniu, wosku do pod-
łóg, pomadek do ust, preparatów antystatycznych do celów 
domowych, preparatów do demakijażu, preparatów do de-
pilacji, preparatów do golenia, preparatów do higieny in-
tymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], 
preparatów do kąpieli, nielecznicze, preparatów do kręcenia 
włosów, preparatów do pielęgnacji paznokci, preparatów 
do prania, preparatów do prostowania włosów, preparatów 
do samoopalania [kosmetyki], preparatów kosmetycznych 
do kąpieli, preparatów toaletowych, produktów perfume-
ryjnych, pudrów do twarzy, suchych szamponów, szampo-
nów, ściereczek nasączonych detergentami, do czyszczenia, 
środków czyszczących do celów gospodarstwa domowego, 
środków do polerowania podłóg i mebli, tuszy do rzęs, wód 
kolońskich, wód perfumowanych, wosków do depilacji, wo-
sków do parkietów, wosków do podłóg, zestawów kosmety-
ków, zmywaczy do paznokci.

(210) 479129 (220) 2017 11 17
(731) WALA DANUTA, Warszawa
(540) LEMEL Pictures
(510), (511) 41 fotografia, produkcja filmów, fotografia lotni-
cza, montaż filmów, pokazy filmowe, edycja zdjęć, fotografia 
portretowa.

(210) 479131 (220) 2017 11 17
(731) OHO PREKYBA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SQ

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
antyperspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe płyny 
do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, balsamy do ce-
lów kosmetycznych, barwniki do celów kosmetycznych, 
barwniki kosmetyczne, błyszczyki do ust, chemiczne pro-
dukty do kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone 
preparatami do usuwania makijażu, detergenty, inne niż 
do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do ce-
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lów medycznych, dezodoranty dla ludzi, ekstrakty kwiato-
we [perfumy], emulsje chroniące przed promieniowaniem 
słonecznym, farby do brody, farby do włosów, henna [barw-
nik kosmetyczny], kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmety-
ki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki 
do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, 
lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, 
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko 
oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła dez-
odoryzujące, mydło do golenia, odżywki do włosów, olejki 
do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, ołówki do brwi, 
płyny do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, wosk 
do podłóg, pomadki do ust, preparaty antystatyczne do ce-
lów domowych, preparaty do demakijażu, preparaty do de-
pilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej 
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], prepa-
raty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, 
preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do prania, pre-
paraty do prostowania włosów, preparaty do samoopalania 
[kosmetyki], preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty 
toaletowe, produkty perfumeryjne, puder do twarzy, suche 
szampony, szampony, ściereczki nasączone detergenta-
mi, do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodar-
stwa domowego, środki do polerowania podłóg i mebli, 
tusze do rzęs, woda kolońska, woda perfumowana, wosk 
do depilacji, wosk do parkietów, wosk do podłóg, zestawy 
kosmetyków, zmywacze do paznokci, 35 promocja sprze-
daży dla osób trzecich: aloesowych preparatów do celów 
kosmetycznych, antyperspirantów [przybory toaletowe], 
antypoślizgowych płynów do podłóg, antypoślizgowych 
wosków do podłóg, balsamów do celów kosmetycznych, 
barwników do celów kosmetycznych, barwników kosme-
tycznych, błyszczyków do ust, chemicznych produktów 
do kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczek nasą-
czonych płynami kosmetycznymi, chusteczek nasączonych 
preparatami do usuwania makijażu, detergentów, innych niż 
do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do ce-
lów medycznych dezodorantów dla ludzi, ekstraktów kwia-
towych [perfumy], emulsji chroniących przed promienio-
waniem słonecznym, farb do brody, farb do włosów, henny 
[barwnik kosmetyczny], kosmetyków, kosmetyków do brwi, 
kosmetyków do makijażu, kosmetyków do pielęgnacji skó-
ry, kosmetyków do rzęs, kremów kosmetycznych, kremów 
wybielających do skóry, lakierów do włosów, lakierów do pa-
znokci, masek kosmetycznych, mleczek migdałowych do ce-
lów kosmetycznych, mleczek oczyszczających do celów 
kosmetycznych, mydeł, mydeł dezodoryzujących, mydeł 
do golenia, odżywek do włosów, olejków do celów kosme-
tycznych, olejków toaletowych, ołówków do brwi, płynów 
do pielęgnacji włosów, płynów po goleniu, wosku do pod-
łóg, pomadek do ust, preparatów antystatycznych do celów 
domowych, preparatów do demakijażu, preparatów do de-
pilacji, preparatów do golenia, preparatów do higieny in-
tymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], 
preparatów do kąpieli, nielecznicze, preparatów do kręcenia 
włosów, preparatów do pielęgnacji paznokci, preparatów 
do prania, preparatów do prostowania włosów, preparatów 
do samoopalania [kosmetyki], preparatów kosmetycznych 
do kąpieli, preparatów toaletowych, produktów perfume-
ryjnych, pudrów do twarzy, suchych szamponów, szampo-
nów, ściereczek nasączonych detergentami, do czyszczenia, 
środków czyszczących do celów gospodarstwa domowego, 
środków do polerowania podłóg i mebli, tuszy do rzęs, wód 
kolońskich, wód perfumowanych, wosków do depilacji, wo-
sków do parkietów, wosków do podłóg, zestawów kosmety-
ków, zmywaczy do paznokci.

(210) 479132 (220) 2017 11 17
(731) BOCHEŃSKI TOMASZ, Rzeszów
(540) PERŁA PÓŁNOCY
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe 
wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa,wy-
ciąg z chmielu do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, 
drinki na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, koktaj-
le bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], 
lemoniada, preparaty do sporządzania likierów, moszcz, 
napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie alo-
esu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezal-
koholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku 
kawy, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napo-
je izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje 
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, 
inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje 
orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbo-
gacane proteinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe 
napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoho-
lowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodo-
we, preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe 
z sarsaparilli, soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], 
syrop do lemoniady, syropy do napojów, moszcz winogro-
nowy niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, 
preparaty do produkcji wody gazowanej, woda litowa, pro-
dukty do wytwarzania wody mineralnej, woda mineralna 
[napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa.

(210) 479198 (220) 2017 11 20
(731) RAWI MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawicz
(540) Rawi Met

(531) 26.05.01, 26.05.12, 26.05.16, 07.11.25, 07.01.08, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe 
(szkielety ramowe -) [budownictwo], konstrukcje stalowe 
[budownictwo], kratownice [kładki] metalowe, kratownice 
metalowe, kraty metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe 
metalowe, maszty [słupy] metalowe, materiały konstrukcyjne 
metalowe, metale nieszlachetne i ich stopy, metale nieszla-
chetne surowe lub półprzetworzone, metalowe kątowniki 
stalowe, metalowe kosze dachowe do użytku w budownic-
twie, metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, meta-
lowe rury odpływowe, obejmy do przenoszenia ładunków, 
metalowe, platformy prefabrykowane metalowe, prefabry-
kowane konstrukcje metalowe, pręty stalowe walcowane 
na gorąco, pręty stalowe wyższej jakości, przenośne struk-
tury metalowe, rury i rurki ze stali, słupy metalowe, słupy 
metalowe [elementy konstrukcyjne], taśma stalowa, taśmy 
do związywania metalowe, zbiorniki metalowe, 7 chłodnice 
do silników, cylindry do maszyn, cylindry do silników, części 
hamulcowe, inne niż do pojazdów, czopy [części maszyn], 
czółenka [części maszyn], czyszczalnie złożone do ziaren, 
dławnice [części maszyn], drążki będące częściami maszyn, 
inne niż do automatów do gier, dźwigi [urządzenia do pod-
noszenia i wyciągania], formy [części maszyn], głowice cy-
lindrów do silników, głowice wiertarskie [części maszyn], 
grabie do zgrabiarek, koła maszyn, koła szlifierskie [części 
maszyn], korbowody do maszyn, motorów i silników, korby 
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[części maszyn], łańcuchy do podnośników [części maszyn], 
łańcuchy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, łoża 
silnika, inne niż do pojazdów lądowych, łożyska [części ma-
szyn], łożyska przeciwcierne do maszyn, maszynowe koła 
zamachowe, mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów 
lądowych, noże [części maszyn], obudowy [części maszyn], 
obudowy łożysk do maszyn, osie do maszyn, osłony maszyn, 
podnośniki pneumatyczne, podstawy [statywy] maszyn, 
przekładnie do maszyn, przenośniki, sprzęgła wałów [maszy-
ny], stoły do maszyn, stoły do pił [części maszyn], tłoki [części 
maszyn lub silników], wały korbowe, wały napędowe, inne 
niż do pojazdów lądowych, zawory [części maszyn lub sil-
ników], zawory [części maszyn], zawory ciśnieniowe [części 
maszyn], zawory klapowe [części maszyn], 40 obróbka meta-
li, piaskowanie, powlekanie metalu.

(210) 479202 (220) 2017 11 20
(731) ORIAN ANNA, Zdzieszowice
(540) MARATON ODRZAŃSKI

(531) 02.01.08, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizowanie imprez sportowych, organi-
zacja zawodów sportowych, organizacja zawodów sporto-
wych zwłaszcza sportów masowych w różnych dziedzinach 
i dyscyplinach w tym masowych wyścigów rowerowych 
i maratonów kolarskich, wypożyczanie sprzętu sportowego, 
przygotowywanie imprez sportowych, organizowanie kon-
kursów edukacyjno-promocyjnych o tematyce sportowej, 
prowadzenie zawodów sportowych, szkolenia sportowe, 
szkolenia zawodników sportowych, informacje na temat 
sportu, edukacja, rozrywka i sport.

(210) 479205 (220) 2017 11 20
(731) TOMASIK PAWEŁ INVESTOM, Chojnów
(540) SENILA
(510), (511) 16 czyściwa przemysłowe wykonane z papieru 
celulozowego oraz makulaturowego, czyściwa przemysłowe 
wykonane z włókien zawierających pochodne celulozy, czy-
ściwa przemysłowe wykonane z włókien celulozowo - polie-
strowych, czyściwa przemysłowe wykonane z włókien polie-
strowo - wiskozowych, ręczniki papierowe w roli i składane, 
worki na śmieci wykonane z papieru lub tworzyw sztucz-
nych, taśmy klejące, taśmy elastyczne, taśmy do znakowa-
nia, papier higieniczny celulozowy i makulaturowy, arkusze 
z wiskozy do zawijania, folia samoprzylegająca z tworzyw 
sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia z tworzywa 
sztucznego do opakowywania, folia z bąbelkami z tworzywa 
sztucznego do opakowywania.

(210) 479210 (220) 2017 11 20
(731) DNB PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) HURMA
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 18 parasole 
i parasolki, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne ar-
tykuły służące do przenoszenia, 25 nakrycia głowy, obuwie, 
odzież.

(210) 479212 (220) 2017 11 20
(731) CZERNECKI JACEK, Kraków
(540) MIŁOSIERNA WODA MINERALNA
(510), (511) 5 kąpiele tlenowe, sole do celów medycznych, 
sole do kąpieli do celów medycznych, sole do kąpieli mine-
ralnych, sole wód mineralnych, wody mineralne do celów 
medycznych, woda termalna, 6 kapsle do butelek metalowe, 
nakrętki metalowe do butelek.

(210) 479218 (220) 2017 11 20
(731) FORMATIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) FORMATIQ
(510), (511) 1 produkty chemiczne do celów przemysło-
wych, surowe żywice sztuczne, surowe żywice sztuczne 
[nieprzetworzone], surowe [nieprzetworzone] sztuczne ży-
wice do celów przemysłowych, kleje [klejenie], kleje do pły-
tek ściennych, kleje do okładzin ściennych, kleje i preparaty 
klejące przeznaczone dla przemysłu, klej do uszczelek samo-
chodowych, kleje w sprayu, kleje do bruku, kleje do tape-
towania, kleje do szkła, kleje do płytek, środki klejące, kleje 
poliuretanowe, kleje sitowe, kleje kontaktowe, kleje topliwe, 
klej żelatynowy, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla 
przemysłu, kity olejne, kity szklarskie, kit olejowy, szklarski kit, 
kit szklarski, środki konserwujące do powierzchni budynków 
[chemiczne] inne niż farby lub oleje, krzemiany, krzemiany 
potasu, krzemiany do celów przemysłowych, spoiwa cemen-
towe, cementujące proszki do powłok, mieszaniny chemicz-
ne do wzmacniania cementu, produkty chemiczne będące 
dodatkami do cementu, dodatki chemiczne do materiałów 
do cementacji, polimery do użytku przy sporządzaniu mie-
szanin cementowych, lepiszcza do cementu, mieszanki 
do wiązania cementu, dodatki używane do mieszania ce-
mentu, mieszaniny chemiczne do utwardzania cementu, 
mieszanki do konserwacji cementu [z wyjątkiem farb lub 
olejów], preparaty do konserwacji cementu (z wyjątkiem 
farb i olejów), chemiczny zaczyn cementowy uszczelniający 
do stosowania w przemyśle budowlanym, chemiczny zaczyn 
cementowy uszczelniający do użytku w przemyśle budow-
lanym, substancje do trawienia betonu, mieszanki utwar-
dzające beton, utwardzacze do betonu, dodatki do betonu, 
domieszki do betonu, chemiczne dodatki do betonu, che-
miczne domieszki do betonu, dodatki chemiczne używane 
do betonu, dodatki chemiczne do wiązania betonu, dodatki 
chemiczne do uplastyczniania betonu, chemiczne substan-
cje wiążące do betonu, surfaktanty do użytku w ochronie 
betonu, domieszki regulujące segregację betonu pod wodą, 
surfaktanty do użytku w renowacji betonu, produkty che-
miczne stosowane w produkcji betonu, dodatki chemiczne 
do użytku w naprawie betonu, dodatki chemiczne do użyt-
ku w impregnacji wodoodpornej betonu, surfaktanty 
do użytku w powlekaniu betonu [inne niż farby], powłoki od-
porne na warunki atmosferyczne [chemiczne, inne niż farby] 
do betonu, środki impregnujące do betonu, dodatki wiążące 
do betonu, mieszanki wiążące do betonu, środki zlepiające 
do betonu, środki wiążące do betonu, środki do utwardzania 
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betonu, zlepiające środki do betonu, mieszanki chemiczne 
do pielęgnacji betonu, mieszaniny chemiczne do maskowa-
nia betonu, mieszanki chemiczne do utwardzania betonu, 
środki zapobiegające lepieniu się betonu, mieszanki do przy-
śpieszania wiązania betonu, surfaktanty do użytku w konser-
wacji betonu, środki konserwujące do betonu (poza farbami 
i olejami), środki konserwujące do betonu (z wyjątkiem farb 
i olejów), mieszanki do zabezpieczania betonu (z wyjątkiem 
farb lub olejów), środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem 
farb i olejów, powłoki ochronne w płynnej formie do zastoso-
wania na beton [inne niż farby lub oleje], środki utwardzające, 
chemiczne preparaty utwardzające, preparaty utwardzające, 
krzemian sodu, wodne mieszaniny chemiczne, mieszaniny 
fotoutwardzalne zawierające prepolimery, mieszaniny foto-
utwardzalne zawierające polimery, mieszaniny chemiczne 
do wzmacniania cementu, mieszaniny chemiczne do utwar-
dzania cementu, mieszaniny chemiczne do wzmacniania be-
tonu, mieszaniny chemiczne do wzmacniania robót murar-
skich, mieszaniny antyadhezyjne do szalowania dla betonu, 
mieszaniny chemiczne do wzmacniania konstrukcji kamien-
nych, mieszaniny chemiczne do wstrzykiwania do konstruk-
cji budowlanych, mieszaniny chemiczne do stosowania 
w przemyśle budowlanym, akryle wielofunkcyjne.

(210) 479240 (220) 2017 11 21
(731) JURGA MACIEJ POWERFARM, Wolsztyn
(540) POWERFARM
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej takich 
towarów jak: maszyny rolnicze, kombajny zbożowe, traktory 
i ciągniki.

(210) 479254 (220) 2017 11 21
(731) LUBELSKIE FABRYKI WAG FAWAG SPÓŁKA AKCYJNA, 

Lublin
(540) SMARTWAG

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 wagi.

(210) 479258 (220) 2017 11 21
(731) Shanghai Yu Fly Milky Way Technology Co., Ltd., 

Szanghaj, CN
(540) YU FLY

(531) 18.05.05, 27.05.01
(510), (511) 9 chipy z kodem DNA, aparaty fotograficzne, 
urządzenia telewizyjne, procesory centralne, smartfony, apli-
kacje komputerowe do pobrania, refraktory, chipy [układy 
scalone], okulary, baterie elektryczne, 35 reklama zewnętrz-
na, reklamy telewizyjne, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, zarządzanie handlowe w zakresie 
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośred-
nictwem strony internetowej, usługi agencji importowo - 

eksportowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, biura 
pośrednictwa pracy, systematyzacja danych w komputero-
wych bazach danych, poszukiwania w zakresie patronatu.

(210) 479267 (220) 2017 11 21
(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem, NL
(540) WEATHERGUARD
(510), (511) 2 farby, powłoki, pokosty, lakiery, rozcieńczalniki, 
substancje barwiące, wszystkie jako dodatki do farb, poko-
stów i lakierów, środki zapobiegające korozji i zabezpiecza-
jące drewno, preparaty gruntujące (w formie farb), bejce 
do drewna.

(210) 479310 (220) 2017 11 22
(731) EKPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Rzeszów

(540) EKPO
(510), (511) 7 narzędzia do frezowania, maszyny do tocze-
nia, noże tokarskie do obrabiarek do metalu, frezarko-wier-
tarki, łożyska i tuleje jako części maszyn, stoły do maszyn, 
brzeszczoty do pił maszynowych, lutownice przemysłowe, 
narzędzia pneumatyczne, ściernice jako maszyny, szlifierki, 
pompy hydrauliczne, filtry oleju jako części maszyn, silniki 
hydrauliczne, akumulatory hydrauliczne, siłowniki hydrau-
liczne, chłodnice oleju do silników, alternatory elektryczne, 
bębny jako części maszyn, brzeszczoty pił jako części ma-
szyn, chłodnice do silników, cylindry do maszyn, cylindry 
do silników, części hamulcowe, inne niż do pojazdów, czopy 
jako części maszyn, czółenka jako części maszyn, dławnice 
jako części maszyn, drążki będące częściami maszyn, inne 
niż do automatów do gier, drukarki 3D, dźwigi, dźwigniki zę-
batkowe, elektrody do urządzeń spawalniczych, elektryczne 
urządzenia do spawania, etykieciarki, filtry do oczyszczania 
chłodzącego powietrza do silników, formy jako części ma-
szyn, frezarki, galwanizacyjne maszyny, galwanizacyjne urzą-
dzenia, garnki kondensacyjne jako części maszyn, generatory 
elektryczności, giętarki, gładziarki, głowice cylindrów do sil-
ników, głowice wiertarskie jako części maszyn, gwinciarki 
do gwintów wewnętrznych, imaki do narzędzi do obrabiarek, 
koła maszyn, koła szlifierskie jako części maszyn, korby jako 
części maszyn, krążki jako części maszyn, łańcuchy do pod-
nośników jako części maszyn, łańcuchy napędowe, inne niż 
do pojazdów lądowych, łożyska, łożyska do wałów transmi-
syjnych, łożyska kulkowe, łożyska przeciwcierne do maszyn, 
łożyska z automatycznym smarowaniem, maszynowe koła 
zamachowe, maszynowy mechanizm przekładniowy, ma-
szyny do grawerowania, maszyny do gwintowania, maszyny 
do mieszania, maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny 
do ostrzenia, maszyny do ostrzenia ostrzy, maszyny do prze-
twarzania tworzyw sztucznych, maszyny do przetwórstwa 
metali, maszyny do sortowania dla przemysłu, maszyny 
do wysysania powietrza, elektryczne maszyny i urządzenia 
do czyszczenia, maszyny na sprężone powietrze, maszyny 
ssące do celów przemysłowych, maszyny wirujące, maszyny 
wydmuchowe, mechanizmy sterownicze do maszyn i silni-
ków, membrany do pomp, miechy będące częściami ma-
szyn, młotki jako części maszyn, młoty dźwigniowe, młoty 
elektryczne, młoty pneumatyczne, narzędzia ręczne o napę-
dzie innym niż ręczny, nitownice, noże jako części maszyn, 
noże elektryczne, nożyce elektryczne, obrabiarki, obudowy 
jako części maszyn, obudowy łożysk do maszyn, odkurzacze, 
odtłuszczacze, okładziny szczęk hamulca, inne niż do po-
jazdów, okrawarki, osie do maszyn, osłony maszyn, osprzęt 
kotłów maszynowych, ostrza jako części maszyn, paski kli-
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nowe do silników, pasy do maszyn, pasy do podnośników, 
piły jako maszyny, piły o napędzie innym niż ręczny, pistolety 
pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, pod-
nośniki pneumatyczne, polerki elektryczne, pompy, pompy 
smarownicze, prasy, prowadnice do maszyn, przeciągarki 
do metalu, przecinaki do maszyn, przecinarki jako obrabiarki, 
przeguby uniwersalne, przekładnie do maszyn, przekładnie 
redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie 
zębate, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie, inne 
niż do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obroto-
wego, inne niż do pojazdów lądowych, reduktory ciśnienia 
jako części maszyn, regulatory jako części maszyn, regulatory 
ciśnienia jako części maszyn, regulatory prędkości obrotowej 
do maszyn, silników i silników elektrycznych, roboty jako ma-
szyny, rozdrabniacze do celów przemysłowych, smarownice 
jako części maszyn, sprężyny jako części maszyn, sprzęgła 
wałów jako części maszyn, sprzęgła, inne niż do pojazdów 
lądowych, sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, 
stoły do pił jako części maszyn, tokarki, uchwyty jako czę-
ści maszyn, uchwyty do ostrzy jako części maszyn, uchwyty 
wiertarskie jako części maszyn, urządzenia podnośnikowe, 
wiertarki, wiertarki ręczne elektryczne, wieszaki jako czę-
ści maszyn, zawory jako części silników, zawory jako części 
maszyn, zawory ciśnieniowe jako części maszyn, zawory 
klapowe jako części maszyn, zbiorniki wyrównawcze jako 
części maszyn, 8 narzędzia skrawające jako narzędzia ręcz-
ne, wiertła, imadła, brzeszczoty do pił ręcznych, szczypce, 
kombinerki, dłuta, dłuta wklęsłe jako narzędzia ręczne, do-
bijaki do gwoździ, dziurkacze numerujące, dziurkacze rewol-
werowe jako narzędzia ręczne, dźwignie, ekspandery jako 
narzędzia ręczne, frezy jako narzędzia ręczne, grzechotki 
jako narzędzia ręczne, gwintownice jako narzędzie ręczne, 
gwintownice ramkowe pierścieniowe, igły grawerskie, ima-
dła stołowe jako przyrządy ręczne, kadzie odlewnicze jako 
narzędzia ręczne, kątowniki jako narzędzia, kielnie, obsługi-
wane ręcznie klucze, kopaczki jako narzędzia ręczne, kopyta 
szewskie jako narzędzia ręczne, kosiarki ogrodowe ręczne, 
kosy, kurki jako narzędzia ręczne, lewarki uruchamiane ręcz-
nie, łomy, łopatki jako narzędzia, łopaty jako narzędzia, młotki 
drewniane, młotki murarskie, młotki nitownicze jako narzę-
dzia, dwuręczne młoty kowalskie, napinacze drutu i taśm 
metalowych jako narzędzia ręczne, narzędzia do wyciągania 
gwoździ, narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, narzę-

dzia ręczne do usuwania izolacji z drutu, narzędzia ręczne 
o napędzie ręcznym, narzędzia rolnicze obsługiwane ręcz-
nie, narzędzia rytownicze jako narzędzia ręczne, narzędzia 
ścierne jako przyrządy ręczne, nitownice ręczne, noże, noże 
ceramiczne, noże kowalskie, noże ogrodnicze do przycinania 
roślin, nożyce, nożyce ogrodnicze, nożyczki, obcinaki do rur 
jako narzędzia ręczne, obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, 
obudowy do pił ręcznych, oplatarki jako narzędzia ręczne, 
oprawki do rozwiertaków, oprawki do wierteł jako narzędzia 
ręczne, osełki do ostrzenia, osełki do ostrzenia kos, kilofy, 
ostrza jako narzędzia ręczne, ostrza nożyc, ostrzałki, pasy 
na narzędzia, pilniki igłowe, pilśniarki jako narzędzia ręczne, 
piły jako narzędzia ręczne, piły kabłąkowe, pincety, pistolety 
jako narzędzia ręczne, pistolety do uszczelniania, pistolety 
ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej, pompki ręczne, 
przebijaki jako narzędzia, przecinaki jako narzędzia ręczne, 
przedłużacze do korb do gwintowników, przycinarki do rur, 
przyrządy do cięcia rur, przyrządy do ostrzenia, przyrządy 
do ostrzenia ostrzy, przyrządy tnące jako narzędzia ręczne, 
punktaki jako narzędzia ręczne, rączki do narzędzi ręcznych, 
rękojeści noży, rozwiertaki, scyzoryki, sekatory, sierpaki, skro-
baki, skrzynki uciosowe jako narzędzia, szczypce płaskie, 
kleszcze jako narzędzia ręczne, szmerglowe tarcze ścierne, 
szpachle, szpachle do mieszania farb, szpadle jako narzędzia, 
śrubokręty, nieelektryczne, świdry, tarcze szlifierskie jako 
narzędzia ręczne, tarniki jako narzędzia ręczne, tłuczki jako 
narzędzia ręczne, toporki, ubijaki do gruntu jako narzędzia, 
uchwyty do osełek, uchwyty do pił, wiertarki ręczne piersio-
we, wiertła do drążenia jako części narzędzi ręcznych, wybi-
jaki, ręczne wyciągarki przewodów, wytłaczarki jako narzę-
dzia ręczne, zaciski ciesielskie i bednarskie, żelazka, diamenty 
szklarskie.

(210) 479365 (220) 2017 11 23
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) ACTIV SPORTINA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje gazowane, 
napoje niegazowane, syropy, soki owocowe, wody gazowa-
ne, wody niegazowane, napoje izotoniczne, napoje funk-
cjonalne na bazie wody, napoje wzbogacone witaminami, 
woda wzbogacona witaminami, napoje energetyzujące.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 456136, 456137, 456139, 456140, 475654, 476474, 478030, 478100, 478508, 479218

2 475654, 478100, 478300, 479050, 479267

3 468186, 475654, 475816, 476082, 476865, 476868, 477874, 477906, 478024, 478030, 478200, 478339, 478340, 
478341, 478416, 478426, 478427, 478433, 478435, 478437, 478438, 478439, 478440, 478441, 478442, 478465, 
478466, 478473, 478581, 478582, 478780, 478783, 478784, 478786, 478788, 478789, 478812, 478819, 478825, 
478935, 478945, 479128, 479131

4 476921, 478100

5 468186, 472204, 475654, 475816, 476492, 476865, 476868, 477609, 477610, 477874, 477906, 478000, 478145, 
478152, 478339, 478340, 478341, 478426, 478427, 478433, 478435, 478437, 478438, 478439, 478440, 478441, 
478442, 478465, 478466, 478473, 478508, 478681, 478684, 478706, 478710, 478780, 478783, 478784, 478786, 
478788, 478789, 478803, 478812, 478825, 478850, 478885, 478933, 478935, 478945, 479067, 479096, 479212

6 472267, 476119, 476850, 478030, 478301, 479198, 479212

7 472658, 476736, 476738, 476743, 476850, 478030, 478201, 478301, 478508, 478556, 479123, 479198, 479310

8 455190, 472267, 478030, 478301, 478533, 478825, 479310

9 455190, 457717, 471683, 472232, 472252, 472267, 475052, 476119, 476620, 476671, 476673, 476687, 
476736, 476738, 476743, 476838, 476839, 476846, 476850, 476864, 477553, 477697, 477753, 477885, 478030,  
478180, 478301, 478493, 478499, 478502, 478541, 478781, 478915, 478931, 478950, 478951, 479119, 479254, 
479258

10 468186, 469738, 472204, 472225, 475816, 476865, 476868, 478421, 478825

11 472273, 472658, 478030, 478508, 478861, 478911, 479045

12 476119, 478030, 478345, 478541, 478796, 478939, 478940, 479123

13 476627

14 471683, 471728, 476814, 476815, 476816, 477771, 478295, 478507, 479210

15 471683

16 457717, 468186, 471677, 471728, 472963, 474121, 476119, 476734, 476747, 476864, 477477, 477755, 477862, 
478009, 478011, 478030, 478180, 478295, 478300, 478508, 478714, 478737, 478883, 478915, 479061, 479205

17 476119, 478030, 478719, 478720, 479045

18 471684, 475259, 476119, 476159, 476671, 476673, 476814, 476815, 476816, 478713, 478737, 479210

19 472266, 472267, 472273, 472658, 477862, 478345, 478719, 478720

20 455190, 470980, 472266, 472273, 472658, 476119, 476699, 477013, 478421, 478750, 478861

21 472267, 472658, 478030, 478300

22 476119

24 472658, 475369, 475371, 478713, 478750

25 471684, 475259, 476119, 476159, 476671, 476673, 476814, 476815, 476816, 476941, 477609, 477610, 477771, 
478009, 478011, 478030, 478205, 478295, 478544, 478709, 478713, 478825, 478837, 478959, 479210

27 472658

28 472225, 476627, 476864, 478205, 478239, 478243, 478295, 478750, 478915, 479060, 479061, 479063

29 456136, 456137, 456139, 456140, 456156, 461874, 471638, 472201, 472234, 472235, 472632, 474121, 476707, 
476708, 476709, 476710, 477008, 477641, 477877, 477881, 478000, 478071, 478111, 478455, 478496, 478533, 
478715, 478753, 478754, 478966, 479058, 479122

30 456136, 456137, 456139, 456140, 456156, 466129, 471638, 471639, 472234, 472235, 472632, 473864, 476707, 
476708, 476709, 476710, 477609, 477610, 477877, 477881, 477906, 477949, 478000, 478071, 478211, 478276, 
478300, 478520, 478712, 478754, 478966, 479046, 479058
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31 477877, 477881, 477906, 478885, 478966, 479122

32 471638, 471658, 472234, 472235, 476564, 476690, 476722, 476723, 477609, 477610, 477877, 477881, 478000, 
478156, 478161, 478163, 478165, 478500, 478501, 478521, 478966, 479122, 479132, 479365

33 471684, 478500, 478501, 478957

34 476684

35 456156, 457717, 466129, 468168, 468186, 471067, 471684, 471728, 472204, 472219, 472259, 472266, 472339, 
472632, 472658, 474304, 474305, 475052, 475259, 475369, 475371, 476119, 476159, 476689, 476699, 476747, 
476828, 476831, 476839, 476846, 476850, 476864, 476921, 477074, 477156, 477170, 477172, 477209, 477253, 
477387, 477406, 477477, 477517, 477609, 477610, 477641, 477699, 477725, 477728, 477734, 477755, 477771, 
477874, 477885, 477906, 477953, 477996, 478030, 478059, 478081, 478083, 478115, 478116, 478151, 478211, 
478293, 478295, 478499, 478500, 478501, 478502, 478520, 478530, 478533, 478540, 478541, 478556, 478605, 
478710, 478714, 478753, 478831, 478861, 478883, 478904, 478911, 478917, 478944, 479046, 479051, 479128, 
479131, 479240, 479258

36 471680, 472259, 472339, 476119, 476689, 476719, 476736, 476738, 476743, 476828, 476831, 476897, 476898, 
477074, 477170, 477172, 477406, 477996, 478081, 478083, 478151, 478353, 478484, 478683, 478865, 478904, 
478962, 479125

37 470980, 471680, 472257, 472259, 476119, 477253, 477406, 477841, 477862, 478027, 478115, 478116, 478201, 
478301, 478541, 478861, 478904, 478949, 479110, 479123

38 475052, 476119, 476736, 476828, 476831, 476839, 477209, 477477, 477517, 477559, 477728, 477734, 477755, 
477885, 477953, 478180, 478499, 478502, 479110

39 468186, 472259, 476119, 476921, 477074, 477253, 477699, 477725, 477728, 477734, 477862, 478059, 478081, 
478083, 478180, 478201, 478463, 478530, 478541, 478558, 478781, 478942

40 470980, 472266, 476689, 477477, 478000, 478059, 478180, 478201, 479123, 479198

41 457717, 466129, 468186, 471684, 472204, 472250, 472251, 472271, 472632, 472963, 473864, 474593, 475052, 
476119, 476159, 476342, 476345, 476346, 476671, 476673, 476734, 476747, 476839, 476846, 476864, 476941, 
477170, 477172, 477209, 477243, 477250, 477259, 477387, 477406, 477477, 477517, 477553, 477728, 477734, 
477737, 477753, 477755, 477758, 477771, 477885, 477953, 478005, 478006, 478151, 478180, 478295, 478499, 
478500, 478501, 478502, 478714, 478728, 478737, 478796, 478915, 478950, 479051, 479129, 479202

42 468168, 468186, 470980, 471680, 472259, 472339, 472632, 475052, 475369, 475371, 476119, 476736, 476839, 
477013, 477170, 477172, 477406, 477697, 477841, 477996, 478180, 478493, 478499, 478502, 478508, 478714, 
478716, 478861, 478862, 478931

43 461874, 461875, 461876, 466129, 472259, 472644, 473864, 474757, 477074, 477156, 477259, 477435, 477598, 
477758, 477902, 478211, 478334, 478500, 478501, 478520, 478533, 478754, 478771, 478796, 478936, 478966, 
479014, 479046

44 468186, 469738, 472204, 476159, 477243, 477250, 477477, 477985, 478701, 478728, 478967

45 472339, 476119, 476345, 476346, 476839, 476846, 477170, 477172, 478499, 478502, 478714, 478865



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

# chcę to przeżyć 478006

#chcętoprzeżyć 478005

14 g pasji włożonej w każde ziarno 250 ml  
idealnego smaku 5 minut tylko dla Ciebie  
W WOSEBA WOLIMY BYĆ WYJĄTKOWI 478520

4 mobility 478083

4 478081

AA BAKING SODA 478441

AA BUBBLE MASK 478341

AA CARBON JELLY 478339

AA GLINKA BŁĘKITNA 478427

AA GLINKA RÓŻOWA 478438

AA JELLY 478340

AA PURE SODA 478439

AA SODA CLEAN 478442

AA SODA OCZYSZCZONA 478440

AA WĘGIEL BIAŁO-CZARNY 478437

AA WĘGIEL KORALOWY 478435

AA WĘGIEL RUBINOWY 478426

AA WĘGIEL SZAFIROWY 478433

ACRO 478942

ACTIV SPORTINA 479365

ActiVittal Cardio 478784

adamaszek 470980

advena.pl 478917

Alpikol 478850

ANNA KOSZELA ARCHITEKT WNĘTRZ 478862

ARBUS 477697

aros 457717

AVIA ŚWIDNIK 478295

AW LEGACY 478865

AWANMED 478967

azuben 478684

azumed 478681

b BRENNER 478507

BALTICA SPORT HORSES SPB 476159

BezAle 478709

BEZPIECZNY PASAŻER  AKCJA MDA 476864

BIELENDA BIAŁY WĘGIEL 478200

BIELENDA CRAZY MASK 478416

Bielenda TROPIC VIBES 478581

Bielenda VEGAN CARE 478582

billbird 476736

BilloActiv 478473

BILOB MAX 478783

Biofos Professional 476474

BotSense 478931

BRAT SAD 479122

BRENAR 478030

Broadway Bistro 477435

BROS paralizator na owady 478933

BROWAR WIATR 478500

BROWAR WIATR 478501

BULFA 472267

BUTY dlamalucha.pl 474304

BY KUCHNIA MARCHÉ food  
REPUBLIC SINCE 2017 477598

C CIEPŁO SYSTEMOWE 478059

CANADA WILD 478957

casual 475371

CHARM Pen 478819

Chemical Safet and Security Culture 476345

Cholesterinn 478466

CHRONO PEŁNY WYMIAR CZASU 478115

CIAO PIZZA 479046

colour pleasure 478009

Comfort 478719

Connect 478720

COOKIEZAURY 476710

CORTINO smart curtains 476850

COSAS 478544

CUDO KOMBUCHA 476690

CURRENDA Asystent Komornika 476839

CYNAMOZAURY 476709

CZESKI FILM BABIČKA RADZI:  
SKOMPONUJ SWÓJ DESER! 456156

DEKER 473864

DESIGNERS multibrand store 478944

DOBRE ŻYCIE 461874

doMASAZU.pl 478421

DRAGA 477259

DULUX IDEALNY SUFIT 479050

dynamax 475654

DYNIAMIT! 471658

DZIK 477734

ECOBLOK 456137

ECOROM 456139

EfektLotosu by Isokor 478024

ekodrogeria 477874

EKOIMPULS DLA WARSZAWY 477737
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EKOPAL 476921

EKOSUM 472273

EKPO 479310

eska TV EXTRA 477517

ESSENTIVEL PLUS 478789

Expander. Ekspert Finansowy 478962

FABRYKA ZDROWIA PRODUKT POLSKI  
SIŁA I ZDROWIE Z NATURY 478455

faktura elektroniczna 476743

FEELFIT 479058

FESTA 478301

FitWomen.pl z myślą o kobietach 477609

fizjofit Centrum Fizjoterapii 472204

FK www.FOTOKURIER.eu 478883

Folik Mama Plus 476492

FOODIES YOUR FIT FOOD 478000

FORMATIQ 479218

FORUM GOSPODARCZE BUDOWNICTWA 477406

Galalit office park 478683

Gervitan Vitalis 478812

GOLDEN ARROW 472963

GOSCOOTER 478541

GOTESLA 478558

GRASO 478508

GRIPACTIVE COMPLEX 476865

GRIPACTIVE 476868

Gripex 475816

HOMESPACE 472658

HOP-CHOP BarberShop 477985

Hortex LEON BEZ DODATKU CUKRU  
jabłko, banan TRUSKAWKA 100% OWOCÓW 478165

Hortex LEON BEZ DODATKU CUKRU  
jabłko. banan MANGO 100% OWOCÓW 478161

Hortex LEON BEZ DODATKU CUKRU  
jabłko. marchew BANAN 100% OWOCÓW  
I MARCHEWEK 478163

Hortex LEON jabłko marchew MALINA BEZ  
DODATKU CUKRU 100% OWOCÓW  
I MARCHEWEK 478156

HURMA 479210

HydroCeum 479067

HYDROGOP 472257

iAlbatros 468168

ideal kuchnie 477013

IMPREZOWNIA 477885

INCOMED 478710

INFOGLASS 478493

ING BANK HIPOTECZNY 477996

inSec 478831

inter UBEZPIECZENIA 478151

INTERNATIONAL TAEKWON-DO  
FEDERATION POLAND 477387

INVICTUS 469738

JAGNIĘCINA z Lubelszczyzny 474121

Jan Mucha UNIMEBEL FABRYKA MEBLI 472266

KACZMARSKI INKASSO 472339

kantorr.pl 478484

KATRUS 478011

KlinikaAGD 472219

KOCHAM POLSKĘ KUPUJĘ  
W POLSKICH SKLEPACH 471067

KONGRES EKSPORTU SPOŻYWCZEGO 479051

kornix 476689

Koszałka - Dobra rada, dobra cena 477253

Kotlin 472235

Kraina Serów EST.2017 478533

KrakauerLand MŁODA GĘŚ Z PODROBAMI  
KLASA A GŁĘBOKO MROŻONA 478753

Krakus sztuka świetnego smaku 472234

KROHNWAL 479119

KUCAK 479014

Kultura Bezpieczeństwa Chemicznego 476346

KULTURA i BIZNES 471677

KURIER RUCHU 477699

KURIER RUCHU 477725

KUTROCYT 456140

la MIA GRANDE 478276

LA VITA 477008

LEMEL Pictures 479129

LEO System 478499

leo system 478502

LEOZAURY 476707

LLHP 478885

LOTOS Dynamic 477156

MAGNEZ TRIO 478788

MANGAL 477902

MARATON ODRZAŃSKI 479202

Mazurska wędzarnia 472201

meblujesz.pl 478293

meducare 478728

MENTOR 477170

mentor 477172

MIKAVI 472232

MIŁOSIERNA WODA MINERALNA 479212

MISTAL 478530

MITIREL 476342

Mleczna Tradycja 478496

MLEKOZAURY 471638

mmacabre 478205

MOBTEK MOBILE ACCESSORIES 476838

MOCON SELECT 478201

moje doładowania 476738

MUR ART CIESZYN 478737

NAJLEPSZY KOMPAN W LESIE KOMPANIA  
LEŚNA Sp.j. www.kompanialesna.pl 478556
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NEON SHOW 479060

NEU OBERS LESIEN 471684

NIBYBAŃKA 479063

NIELEPKOWICZ & PARTNERZY 476719

NINJAY 476846

NOBLE PLACE 471728

NOMEN OMEN WOMEN 478713

nw nowościwydawnicze.pl  
automatyczne powiadomienia o książkach 477755

Opti Borelia 478945

Opti Borelis 478935

OSTOJA 478904

ostrowia 472632

OZEON 476734

P4F 477553

PALMS 478540

Pergel 476082

PERŁA PÓŁNOCY 479132

Pewni Sportu 478353

PHN 472259

PHOSHOP 478771

PIBP 476747

Pitbull Baits PROGRESSIVE CARP FISHING 478239

PKO PORTFEL BURSZTYNOWY 476897

PKO PORTFEL SZAFIROWY 476898

PKPTELKOL 479110

PLASTEX 478345

PLN PARAGON DLA KLIENTA  
UCZCIWOŚĆ WOBEC WSZYSTKICH 478714

POCZTA POLSKA 476119

podatek od miłości 475052

polnetID 455190

Polnord 477862

POLONICA NATURALNIE POLSKIE ZRÓDLA 476722

POLONICA NATURALNIE POLSKIE ZRÓDLA 476723

POLSKI instalator 478180

PONAD 100 LAT DOŚWIADCZEŃ 478825

Pośpiewaj mi mamo, Pośpiewaj mi tato 474593

POWERFARM 479240

pr 478605

PRIDE 477771

PROCTO-ZAC 478145

PROCTO-ZAC 478152

prodhurt 479123

PROLINE 475369

promate Incredible knowhow 476687

PRZYPRAWY ZDROWIA 478715

Pub Zadoopie 477758

PUFIX 478100

PYROWORLD 476627

PZKFiTS POLSKI ZWIĄZEK KULTURYSTYKI  
FITNESS I TRÓJBOJU SIŁOWEGO 476941

QUEQUALITY 476671

QueQuality 476673

Quicker 478966

Radio Plus. Wiemy co się święci. 477953

Rawi Met 479198

RELINUM 478786

RESTAURACJA Maestra 478936

restaurant GRANA PADANO  
PASTA PIZZA BEER DRINK 472644

RIDE FOR THE LIVING 472271

RINGOZAURY 476708

Rockbridge TFI 476828

Rockbridge 476831

Rockets 20 FULL FLAVOUR 476684

RODZINNE TARGI ZDROWIA 468186

Samarqand 479128

SASANKA 471680

SCHILLE SILBER SYSTEM 479045

SCR FOOD 477877

SCR FOOD 477881

SEGEA 478911

Segreguś 472250

SENILA 479205

Serenada Salami Królewskie 477641

SERWIS MUSIALIK ROK ZAŁOŻENIA 1971 478949

SHWRM 475259

SIESTA 478951

SINUHERB 478706

SKY RESORT 478334

SMAKI DOBREGO ŻYCIA 461876

SMAKI ŻYCIA 461875

SMARTWAG 479254

SOLVIT 479096

SOVIAROM 456136

Speed Cash Polska 479125

SPINELLY 476699

SQ 479131

StarFish PREMIUM QUALITY 478243

StarNet TELECOM 477559

STHS 477841

STOKSON 478211

STOLICA 474757

SUPER FAJNE DZIKI 477728

SUPERSAM 477074

SWEET CAKE 478300

Świat Zdrowia 477477

ŚWIDROZAUR 471639

t 478781

TASTE THE SOUTH 478071

tęcza 478701

TĘCZOWE KREACJE 479061
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TIE OR DIE 478837

TIKETTO KULTURA ROZRYWKA SPORT 477753

TODAY Espresso 477949

Trener Nauki 478915

Trikasy 478712

TULLO 472225

TURLANIEC 478754

tvo 477209

UMAMI SUSHI 466129

Urocaps Total 478465

URSA GO 478716

VAG-EXPERT 478027

Vasco Fusion 476620

VELINDA 478750

VENIX 33 478780

VITALMED CLINIC 477243

VITALMED CLINIC 477250

WEATHERGUARD 479267

WINTERPOL www.winterpol.eu 478796

WS2 WARSAW SNEAKER STORE 474305

WSK 478939

WSK 478940

YU FLY 479258

ZEGARKI.PL PEŁNY WYMIAR CZASU 478116

ZIBI 471683

ZIELARNIA zielarzpolski.pl 477906

ZIELONE BIŁGORAJSKIE 478521

ZŁOTY ŁAN PIWO JASNE EST 1984  
PREMIUM LOCAL BEER 476564

ŻEGLUGA WARSZAWSKA 478463



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.

940606 BLAGOFF (2017 11 02) 33
1004381 AQUARAMA (2017 11 23) 2, 3, 4, 7, 37
1014716 NZ 1881 (2017 10 27)

CFE: 04.03.01, 24.01.19, 25.01.15, 27.05.10 34
1160421 AVIVA (2017 11 21) 33
1301974 NZ Safari (2017 10 27)

CFE: 26.11.03, 27.05.02, 29.01.12 34
1330271 ECOGAS (2017 09 27)

CFE: 26.04.04, 29.01.13 1, 4, 35, 37, 41
1378062 COLLAGEN LIFT PARIS (2017 09 06)

CFE: 26.04.18, 27.05.11, 29.01.12 5
1378071 HVITE BUSSER (2017 09 04, 

2017 04 06)
9, 16, 39, 41

1378096 Fashion Hotel (2017 05 23) 35, 43
1378107 SLURP! (2017 09 01, 2017 07 11)

CFE: 24.17.04, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12 43
1378138 KIND OF WHITE BY WOLFGANG JOOP  

(2016 12 19, 2016 06 20)
CFE: 26.04.18, 27.05.10 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 

24, 25, 27, 35
1378154 RDA Revolution Design Agency (2017 02 16, 

2017 02 14)
CFE: 14.03.15, 27.03.01, 27.05.17 6

1378165 Trei (2017 06 07, 2017 05 02) 35, 36, 37, 42
1378196 PREMIORRI Vimero-Van (2017 07 28)

CFE: 18.01.21, 26.04.09, 27.05.10 12
1378285 baqietto (2017 01 12)

CFE: 02.09.18, 26.01.14, 27.05.02 25, 35
1378348 AQUACORK (2017 10 11, 2017 10 04) 19
1378370 (2017 09 25)

CFE: 28.03.00 17
1378371 DECRE (2017 09 25)

CFE: 27.05.17 17
1378372 HAOSEN (2017 09 25)

CFE: 28.03.00 7
1378376 CHCH (2017 10 04) 18, 25
1378420 Super Park <<V>> (2017 05 22) 41
1378445 (2017 10 04)

CFE: 03.01.08, 16.03.13 18, 25
1378481 VISCOGEL (2017 10 13)

CFE: 27.05.17 1
1378500 MonoPay (2017 09 27, 2017 08 28) 36
1378503 grow (2017 10 20, 2017 07 15)

CFE: 24.15.01, 27.05.08 35
1378536 ekol LOGISTICS 4.0 (2017 05 16)

CFE: 27.05.10, 29.01.12 39

1378555 (2017 09 13)
CFE: 07.15.22 12

1378557 (2017 09 25)
CFE: 28.03.00 33

1378567 FLYHOME (2017 10 02, 2017 04 20) 20
1378572 COOL POWER (2017 08 21, 2017 03 20)

CFE: 27.05.17 9
1378574 sto express (2017 10 04)

CFE: 26.04.18, 26.11.01, 27.05.10 39
1378580 FITLAND (2017 10 04)

CFE: 27.05.01 28
1378606 Oh Land (2017 06 02, 

2016 12 05)
29, 30, 32, 33

1378680 LD (2017 10 13)
CFE: 27.05.17 9

1378684 XINT (2017 10 06)
CFE: 26.13.25, 27.05.01 18, 25, 35

1378786 APICOLD (2017 10 06) 5
1378810 X . ONE (2017 01 11)

CFE: 24.17.01, 27.05.01 9, 17
1378818 COLIGAS (2017 02 03, 2016 11 08) 5
1378832 coolpack (2017 04 25)

CFE: 01.15.23, 27.05.01, 29.01.12 16, 17
1378836 pretty BY FLORMAR (2017 05 12)

CFE: 27.05.10 3
1378848 FENSTER NORM (2017 05 28, 2016 11 28)

CFE: 26.04.09, 27.05.01, 
29.01.12

6, 19, 35, 37, 42

1378850 FALU RDFRG (2017 05 18, 
2017 01 12)

2, 16, 20, 24

1378859 HEAVY FAIR (2017 05 18, 2017 03 01)
CFE: 24.01.05, 27.01.01, 
29.01.13

9, 35, 38, 39, 42, 44

1378883 SENDA (2017 07 06) 7, 8, 9
1378914 DR. MORSE’S HERBAL 

HEALTH CLUB (2017 08 31)
35, 41, 44

1378937 GLACIO (2017 08 08, 2017 02 08)
CFE: 01.15.17, 24.15.03, 
29.01.04

11, 12, 21, 32, 35, 39

1378961 VisitTour (2017 09 21, 2017 06 12)
CFE: 01.15.17, 26.13.25, 27.05.01 39

1378965 MCL (2017 10 06)
CFE: 26.11.02, 27.05.01 18, 25, 35

1378966 G GLORY ENERGY DRINK (2017 09 11)
CFE: 23.01.01, 24.01.09, 27.05.09, 29.01.13 32

1378977 EXATLON (2017 08 29, 
2017 07 21)

25, 38, 41
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1379002 COLDISEPT (2017 10 06) 5
1379022 ebeam (2017 07 26, 2017 01 31)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 7, 9, 11, 37, 40, 42
1379077 ingcle (2017 04 10)

CFE: 26.13.25, 27.05.07 35, 42
1379080 MACHANG (2017 10 13)

CFE: 26.01.03, 28.03.00 33
1379091 WEDCO (2016 09 30)

CFE: 26.11.09, 27.05.22, 29.01.12 7, 14, 40
1379093 gn gelaness (2017 03 27)

CFE: 26.04.18, 26.05.18, 
27.05.01, 29.01.13

25, 28, 30

1379095 JERMUK MINERAL WATER (2017 05 06)
CFE: 03.04.07, 25.01.15, 29.01.13 32

1379102 TENAVOLTS (2017 08 21, 2017 02 24) 9
1379104 (2017 10 04)

CFE: 01.03.01, 01.07.01, 28.03.00 30
1379114 retro (2017 08 18)

CFE: 27.05.14, 29.01.12 9
1379117 JUNMACHANG (2017 10 13)

CFE: 26.01.03, 28.03.00 33

1379121 (2017 10 18)
CFE: 28.03.00 21

1379124 (2017 10 10)
CFE: 28.05.00 3, 35

1379139 PCK (2017 10 30) 10
1379190 LOOKS (2017 02 03, 2016 08 05)

CFE: 26.04.24, 26.11.01, 
27.05.01, 29.01.13

3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 
16, 18, 19, 20, 21, 

24, 25, 27, 35
1379191 LOOKS BY WOLFGANG JOOP (2017 02 03, 

2016 08 05)
CFE: 26.04.24, 26.11.01, 
27.05.11, 29.01.13

3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 
18, 19, 20, 21, 24, 25, 

27, 35
1379193 METRO (2017 04 05, 2016 12 01)

CFE: 27.05.17, 29.01.12 9, 16, 18, 21, 25, 28, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 45
1379253 schumeer (2017 08 11, 2017 02 13)

CFE: 26.11.03 11, 35
1379283 AIRPOWER (2017 10 17, 2017 04 18) 9
1379320 IPRIME (2017 09 27, 2017 03 30) 42, 45



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

Klasa 
towarów

2

1  1330271, 1378481 

2  1004381, 1378850 

3  1004381, 1378138, 1378836, 1379124, 1379190, 1379191 

4  1004381, 1330271, 1379190, 1379191 

5  1378062, 1378786, 1378818, 1379002 

6  1378154, 1378848 

7  1004381, 1378372, 1378883, 1379022, 1379091, 1379190, 1379191 

8  1378883, 1379190, 1379191 

9  1378071, 1378138, 1378572, 1378680, 1378810, 1378859, 1378883,
 1379022, 1379102, 1379114, 1379190, 1379191, 1379193, 1379283 

10  1379139 

11  1378937, 1379022, 1379190, 1379191, 1379253 

12  1378196, 1378555, 1378937 

14  1378138, 1379091, 1379190, 1379191 

16  1378071, 1378138, 1378832, 1378850, 1379190, 1379191, 1379193 

17  1378370, 1378371, 1378810, 1378832 

18  1378138, 1378376, 1378445, 1378684, 1378965, 1379190, 1379191,
 1379193 

19  1378348, 1378848, 1379190, 1379191 

20  1378138, 1378567, 1378850, 1379190, 1379191 

21  1378138, 1378937, 1379121, 1379190, 1379191, 1379193 

24  1378138, 1378850, 1379190, 1379191 

25  1378138, 1378285, 1378376, 1378445, 1378684, 1378965, 1378977,
 1379093, 1379190, 1379191, 1379193 

27  1378138, 1379190, 1379191 

28  1378580, 1379093, 1379193 

29  1378606 

30  1378606, 1379093, 1379104 

32  1378606, 1378937, 1378966, 1379095 

33  940606, 1160421, 1378557, 1378606, 1379080, 1379117 

34  1014716, 1301974 

35  1330271, 1378096, 1378138, 1378165, 1378285, 1378503, 1378684,
 1378848, 1378859, 1378914, 1378937, 1378965, 1379077, 1379124,
 1379190, 1379191, 1379193, 1379253 

36  1378165, 1378500, 1379193 

37  1004381, 1330271, 1378165, 1378848, 1379022, 1379193 

38  1378859, 1378977, 1379193 

39  1378071, 1378536, 1378574, 1378859, 1378937, 1378961, 1379193 

40  1379022, 1379091, 1379193 

41  1330271, 1378071, 1378420, 1378914, 1378977, 1379193 
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42  1378165, 1378848, 1378859, 1379022, 1379077, 1379193, 1379320 

43  1378096, 1378107, 1379193 

44  1378859, 1378914 

45  1379193, 1379320



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.

471375 Acceler sp. z o.o.
2017 10 09 5

471826 SOPHOS LTD
2017 10 24 9, 38, 42, 45

470858 ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 10 24 1, 2, 19

471822 SOPHOS LTD
2017 11 07 9, 38, 42, 45

471820 SOPHOS LTD
2017 11 07 9, 38, 42, 45

473123 DeepMind Technologies Limited
2017 11 07 42

473603 SZUMISIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 11 23 20, 24, 28

474388 DOZ S.A.
2017 12 04 35

473099 Rokicka Anna SELENA MARKETING  
INTERNATIONAL SP. Z O.O.
2017 12 04 19

473721 MIĘDZYNARODOWY KOMITET OLIMPIJSKI
2017 12 04 3, 5, 35

475143 PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 12 08 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 20, 

29, 30, 31, 32
475146 PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 12 08 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 20, 

29, 30, 31, 32
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S P R O S T O W A N I E

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

45/2017 78 1371113 NBT NEW BRAND NB7 NEW BRAND


